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วิสัยทัศน์
ผู้นำ�ด�้นพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ ในก�รสร้�งนวัตกรรมและมูลค่�เพิ่ม

ภารกิจ
สร้�งสรรค์และพัฒน�นวัตกรรม เพื่อผลประกอบก�รที่ดีและเติบโตอย�่งยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร
• นวัตกรรม

• ชนะด้วยกัน

• ก�รวัดผลเป็นรูปธรรม

• เน้นจริยธรรมและคว�มถูกต้องต�มกฎหม�ย

• ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

• คว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาการบริหาร
เพื่อสังคมคุณภ�พของ “ช�วศุภ�ลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในก�รสร้�งสรรค์ที่อยู่อ�ศัยที่มีคุณภ�พ พัฒน�ผลิตภัณฑ์

ตลอดเวล� พัฒน�สงัคมให้มคีว�มปลอดภยั อบอุ่น พฒัน�ก�รบริก�รท่ีดี ด้วยคว�มเป็นมอือ�ชพี เพ่ือสร้�งคว�มพงึพอใจ 

สูงสุดของลูกค�้ โดยยึดมั่นในปรัชญ�ก�รบริห�รง�น

S (Superiority) : เน้นคว�มเป็นเลิศในด�้นสินค้� บริก�รและก�รจัดก�รที่ดี

P (Profitability) : เน้นกำ�ไร/ผลประโยชน์สำ�หรับทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้� ผู้ถือหุ้น 

   พนักง�น ผู้รับเหม� คู่ค้� และสังคม

L (Longevity) : ประกอบธุรกิจอย�่งต่อเนื่อง บนพื้นฐ�นของคว�มมั่นคง
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วัฒนธรรมองค์กร
S (Seniority) : พี่สอนน้อง ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

P (Plan) : มีก�รว�งแผน และเป้�หม�ยที่ชัดเจน

A (Attitude) : มีทัศนคติดี เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ  

   ไม่เห็นแก่ตัว

L (Legal and Regulation) : ถูกต้องต�มกฎหม�ย ระเบียบข้อบังคับ และข้ันตอนง�นต่�งๆ ท่ีกำ�หนดไว้ 

   ในระบบ ISO ของบริษัทฯ

I (Integrity) : ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่เอ�เปรียบลูกค�้ และเพื่อนร่วมง�น

คำาขวัญการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
G (Good) : ก�รคิดดี พูดดี ทำ�ดี เป็นพ้ืนฐ�นก�รคิดบวก ส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้ 

   ในก�รปฏิบัติง�นก�รแก้ไขปัญห�ในง�นได้ ช่วยลดคว�มขัดแย้ง ทำ�ให้ 

   ก�รติดต่อส่ือส�รระหว่�งกันเป็นไปอย่�งร�บร่ืน และประสบผลสำ�เร็จ 

R (Responsibility) : ก�รมีจิตสำ�นึกต่อก�รกระทำ�  

  : มุ่งมั่นและทุ่มเทในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ 

  : เรียนรู้เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถอยู่เสมอ 

E (Equitable Treatment & Ethics) : ก�รปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ�่ยอย�่งเท�่เทียมกัน  

  : ยึดมั่นในคุณธรรม และดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มเป็นธรรม  

  : คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ�่ยเป็นสำ�คัญ 

  : ปฏิบัติต่อมีส่วนได้เสียอย่�งเท่�เทียมกัน โดยไม่คำ�นึงถึงเพศ อ�ยุ เช้ือช�ติ 

   สัญช�ติ ศ�สน� คว�มเชื่อ คว�มคิดเห็นท�งก�รเมือง 

A (Accountability) : คว�มรับผิดชอบต่อหน�้ที่ด้วยก�รเอ�ใจใส ่

  : สำ�นึกระลึกและปฏิบัติง�นด้วยคว�มรอบคอบ รัดกุม  

  : พร้อมยอมรับผลจ�กก�รกระทำ�ต่�ง ๆ อย่�งกล้�ห�ญ 

  : ยึดถือปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

T (Transparency) : โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้  

  : มุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจด้วยเจตน�รมณ์อันบริสุทธิ์  

  : หลักฐ�นก�รอ้�งอิง และส�ม�รถตรวจสอบชี้แจงได้
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ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์  

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  

กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียน 0107535000303 

โทรศัพท ์ 0-2725-8888 

โทรสาร 0-2683-2177 

โฮมเพจ เว็บไซต ์: www.supalai.com  

 อีเมล์ : ir_spali@supalai.com  

ทุนจดทะเบียน 2,145,691,561 บาท  

ทุนเรียกชำาระแล้ว 1,716,553,249 บาท

เลขานุการบริษัท นางวารุณี  ลภิธนานุวัฒน ์

โทรศัพท ์ 0-2683-2228 

โทรสาร 0-2683-2177 

อีเมล์ varunee.lap@supalai.com

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมช้ัน 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์  

เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินปันผลสำาหรับ : งดจ่ายเงินปันผล 
ผลประกอบการปี 2560
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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 ทีผ่่านมา ภาวะเศรษฐกจิไทยของตลาดอสงัหารมิทรัพย์โดยรวมยงัอยูใ่นภาวะทรงตัว เนือ่งจากสถานการณ์

ทางการเมืองภายในประเทศยังไม่มีความชัดเจนและอุปสรรคส�าคัญยังคงเป็นเร่ืองหน้ีสินครัวเรือนที่มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ส่งผลให้การปฏิเสธสินเชื่อสูง

อย่างไรกต็าม ยงัมปัีจจยับวกในด้านความคบืหน้าการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานคมนาคมขนส่งของภาคครัฐ อาทเิช่น 

โครงการรถไฟฟ้าในเมอืง, โครงการระเบียงเขตเศรษฐกจิภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) ของรฐับาล 

ที่ส่งเสริมการลงทุนใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา, โครงการก่อสร้างทางหลวง

พิเศษระหว่างเมือง รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต�า่ จากปัจจัยบวกดังกล่าว ส่งผลให้การลงทุน

ในภาคเอกชน รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมบางราย มีการลงทุนเพื่อขยายก�าลังการผลิต การฟื้นตัวเร่ิมมีความชัดเจน  

ซึ่งเป็นผลดีส�าหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะบริษัทรายใหญ่ ท�าให้มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น

(ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

7รายงานประจำาปี 2560



ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถท�ายอดขายได้สูงสุด (High Record) 30,777 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

จากปี 2559 คิดเป็น 14% ซึ่งเป็นยอดขายที่สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 27,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนโครงการอาคารชุด  

50% และโครงการบ้านจัดสรร 50% บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 20 โครงการ แบ่งเป็น 

โครงการแนวราบ 15 โครงการ และโครงการอาคารชุด 5 โครงการ ส่วนทางด้านรายได้รวมก็เติบโตในทิศทางเดียวกับ 

ยอดขาย โดยรายได้รวมส�าหรับปี 2560 เท่ากับ 25,789 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 5,812 ล้านบาท หน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 69 ต้นทุนการเงินอัตราเฉลี่ย 2.84 % ต่อปี สินทรัพย์เติบโตสูงขึ้น 8 %  

และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต 20 % และบริษัทฯ ยังคงระดับความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับ Credit Rating ของ TRIS 

ที่อยู่ในระดับ A/Stable

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 120 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล 

หัวเมืองต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต ระยอง ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 

นครราชสีมา สงขลา เป็นต้น เป็นมูลค่ากว่า 272,771 ล้านบาท โดยมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 

39,187 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายรักษาฐานทุนให้แข็งแกร่งเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเติบโต 

ได้อย่างสม�่าเสมอและยั่งยืน ซึ่งในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะใช้ซ้ือหุ้นสามัญ 

ของบริษัทฯ เพ่ือขยายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจ่ายคืนเงินกู้เพ่ือลดภาระดอกเบ้ียให้ต�่าลง ซึ่งจะ 

ส่งผลให้บริษัทฯ มีก�าไรเพิ่มขึ้น ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ 35 โครงการ ครอบคลุมท�าเลทั่วประเทศ

ทุกประเภทสนิค้า เพือ่เจาะตลาดให้ครอบคลมุทุกเซก็เมนต์ รวมไปถงึการลงทุนพฒันาโครงการขนาดใหญ่ในย่านธรุกิจ

ติดถนนสาธรซ่ึงเป็นโครงการแรกทีอ่อกแบบเป็นมกิซ์ยสู พร้อมเน้นออกแบบผลิตภณัฑ์ของบรษัิทฯ ให้มคีวามหลากหลาย 

ค�านึงถึง การประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน�านวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  

มาใช้กับงานออกแบบโครงการ เป็นซ่ึงยุทธศาสตร์ “Sustainable Growth 2018” ที่เน้นพัฒนาที่อยู ่อาศัย 

ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในยุคดิจิทัล เช่น มีระบบ Home Automation Home Security และเอื้ออ�านวย

ความสะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับภารกิจของบริษัทฯ คือ “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม  

เพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน”

บริษัทฯ ยึดม่ันในปรัชญาการบริหารงาน โดยต้ังมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ตลอดเวลา พัฒนาสงัคมให้มคีวามปลอดภยัอบอุ่น พฒันาการบรกิารทีดี่ ด้วยความเป็นมอือาชีพ เพือ่สร้างความพึงพอใจ

สูงสุดของลูกค้า เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้รักษาพัฒนามาตรฐาน และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการพัฒนาองค์กรพร้อมที่จะเติบโต 

อย่างย่ังยืน โดยยังคงมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ท�าให้ตลอดปี 2560 

บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นน�าต่างๆ จ�านวนมาก อาทิ รางวัลหุ้นยั่งยืน และรางวัลบริษัทจดทะเบียน

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, รางวัล “Certificate of ESG100 Company”  

ประจ�าปี 2560 จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์, รางวัล Top 10 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 จากนิตยสาร 

การเงินธนาคาร และรางวัล Thailand Top Company Awards 2017 ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ฯลฯ และรางวัล “Thailand's Top Brand Trust Index in the Real Estate 

Industry 2017” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และ
มีประสบการณ์ด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การบริหารองค์การ โดยมีนายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายอนันต์ เกตุพิทยา และผศ.อัศวิน พิชญโยธิน เป็นกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนซึ่งครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือช่วยคณะกรรมการบริษัทในการ
ดูแลกิจการ ซึ่งในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบ 
ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกัน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกคร้ัง                          
โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง 
โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส�าคัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้ 

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และรายงานผลการด�าเนนิงานท่ีมใิช่รายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี 2560 ของบริษทั ศุภาลัย จ�ากดั 
(มหาชน) และงบการเงนิรวม ร่วมกบัฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และเชิญผูส้อบบญัชีร่วมประชมุทกุไตรมาส 
เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมท้ังสอบถาม
ผูส้อบบญัชีในเร่ืองความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงนิ การปรับปรงุรายการบญัชีทีส่�าคญั ซ่ึงมผีลกระทบต่องบการเงนิ 
ความเพียงพอเหมาะสมของวิธกีารบันทกึบญัชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี ท�าให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐาน
บัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการด�าเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยเปรียบเทียบแผนงานกับผลการ
ด�าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ปีละ 2 ครั้ง โดยจะซักถามประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่น่าเป็นห่วง พร้อมให้ข้อคิดเห็น พิจารณา
แนวทางการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงแผนงาน และแนวทางบริหารความเสี่ยงตามหลักการ
ที่ก�าหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงพิจารณาและ
สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก
ของบริษัทฯ และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงส�าคัญ โดยพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุม
การปฏิบัติงาน โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ จากการจัดการความเสี่ยง ท�าให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง
ทีมี่นัยส�าคญัอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กบัพนักงานทัง้องค์กร เพือ่เป็นกลไกส�าคญัในการสร้าง
มูลค่าต่อธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์ บนที่ดิน
ท�าเลต่างๆ รวมถึง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อก�าหนดกฎหมาย แนวเวนคืนที่ดิน ศักยภาพที่ดินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้เปิดเผยความเสี่ยงส�าคัญต่างๆ ไว้ภายในใต้หัวข้อปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจ�าปี 2560
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3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพือ่ประเมนิความเพยีงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทาง

ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการ

ตรวจสอบทีไ่ด้รบัการอนุมติั และรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ายบริหารของบรษิทัฯ ได้ติดตามให้มกีารแก้ไขปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และข้อคดิเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง รวมถงึปรับปรงุ

แก้ไขระบบการควบคมุภายในให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไป ทัง้นี ้ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจดุอ่อน 

หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นสาระส�าคัญ 

ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน และการก�ากบัดูแลความเสีย่งอย่างเพยีงพอ 

และมีประสทิธผิลทางธรุกจิ นอกจากน้ีผูส้อบบัญชีได้ประเมนิผลระบบควบคมุภายใน และไม่พบจดุอ่อนทีเ่ป็นสาระส�าคัญ

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ 

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้

รับรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก การเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบ

ภายในไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงท�าให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่จะ

ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

และเห็นว่า มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป สมเหตุสมผล 

ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2560 ไม่มรีายการทีเ่ข้าข่ายลกัษณะรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอื รายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการก�ากับดูแล การปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และการก�าหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่อาจขึ้นได้ โดยจัดให้มีช่องทาง       

การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์และอีเมล์ของบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สื่อสาร จัดนิทรรศการต่อต้าน      

การทุจริตคอร์รัปช่ัน ทั้งน้ี ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในตาม

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการ

ควบคุมภายใน และการก�ากับดูแลความเสี่ยงตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางโครงการแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอเหมาะสม
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7. การทบทวนข้อก�าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อก�าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม และสอดคล้อง

กับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ก�าหนดขึ้นใหม่ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิติหน้าทีด้่วยความรอบคอบ มคีวามเป็นอิสระและโปร่งใสเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และสอดคล้องกับ

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ด�าเนินการภายใต้การบริหารความเสี่ยง

และระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสิทธผิลและเพยีงพอ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของทางการทีเ่กีย่วข้อง 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่ามีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้

ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

8. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการก�ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก ขอบเขตหน้าที่

ความรับผดิชอบ ความเป็นอิสระในการปฏบัิตงิานตรวจสอบ รวมถงึการจัดองค์กรและอัตราก�าลงั โดยสอบทานและอนุมตัิ

แผนงานการตรวจสอบประจ�าปีทีจั่ดท�าข้ึนตามผลการประเมนิความเสีย่งในหน่วยงานของบรษิทัฯ รวมถงึให้ข้อเสนอแนะ

ในการปฏบัิติงานแก่หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

การปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งติดตามการด�าเนินการแก้ไขตาม

รายงานผลการตรวจสอบในประเด็นทีม่สีาระส�าคัญ โดยสรุปเหน็ว่า บริษทัฯ มรีะบบการตรวจสอบภายใน และการจดัการ

ข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

อิสระ พร้อมให้ค�าแนะน�าปรึกษา และให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการตัดสนิใจในการปรับปรงุการด�าเนนิงานของบริษทัฯ

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ัง ผู้สอบบัญชี รวมท้ังก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประจ�าปี 2560 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯ ด้าน

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการท�างาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ 

และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งต้ังบริษัท ส�านักงาน อี วาย จ�ากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาว

วราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และเสนอค่าสอบบัญชี ประจ�าปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย และงบการเงินรวม ประจ�าปี 2560 จ�านวนเงิน 3.68 ล้านบาทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

 (นายประกิต ประทีปะเสน)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

เป็นกรรมการอิสระ ในปี 2560 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้าน

การก�ากับดูแลกิจการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation 

and Development : OECD) 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ได้ให้ความส�าคัญและมุ ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้าน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดประสิทธิผล โดยมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และ

ติดตามการด�าเนินงานตามแผนงานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยยดึมัน่ในปฏบัิตติามจรรยาบรรณธรุกจิเพือ่การเติบโต

อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ยังครอบคลุมการด�าเนินงานในด้านการต่อต้านการทุจริต 

สร้างความเป็นธรรมและมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คูค้่า ชุมชน ผูร้บัเหมา ผูถ้อืหุน้ สังคม 

สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

❍ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม 

ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรือ่งที่ต้องตดัสินใจตอ่ที่ประชมุแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 

ทนัเวลา โดยอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถ้อืหุน้ทกุคน รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนักลงทนุสถาบนัได้เข้าร่วม

ประชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ และออกเสยีงลงคะแนนอย่างเต็มที ่ส่งผลให้บริษทัฯ ได้รับคะแนนจากการประเมนิ

คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน จนได้รับรางวัล Investors’ Choice Award

❍ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 

และน�าส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัว

ศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ และเตรียมเอกสารการมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งได้ลงโฆษณา

ค�าบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

❍ จัดวาระการประชุมต่างๆ ให้มีวัตถุประสงค์ เหตุผลของแต่ละวาระ และความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระ

อย่างชัดเจน

❍ ขออาสาสมัครผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ เพื่อเข้าร่วมตรวจนับคะแนนที่จุดนับคะแนน โดยใน

แต่ละวาระของการประชุม และเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงหลังเสร็จส้ิน

การประชุม โดยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในสิ้นวันหลัง

จากการประชุมเสร็จสิ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

❍ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ค�าถามล่วงหน้า และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561
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❍ อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ โดยจัดท�าเอกสารต่างๆ เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ และจัดท�าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่

ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

❍ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�าทุกปี 

โดยในปี 2560 ไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นสาระส�าคัญ 

❍ ก�าหนดให้กรรมการทกุคนและผูบ้ริหารทีม่หีน้าทีร่ายงานการถอืครอง การเปล่ียนแปลงหลักทรัพย์ตามกฎหมาย 

โดยมีเลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส

❍ ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดง

รายงานข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน แต่หากมีการท�ารายการเกี่ยวโยง การอนุมัติรายการ

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนด�าเนินการ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

รายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีและ

รายงานประจ�าปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการ

ระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล 

3. การให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

จดัให้มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรียนจากการกระท�าผดิกฎหมาย หรือกระท�าผดิด้านการทจุรติ หรือกระท�า

ผิดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสามารถส่งอีเมล์ถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Email : anti-corruption@supalai.com) 

ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการอิสระ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

❍ จัดให้มีการท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี ตลอดจนรายงาน

ผลการด�าเนินงานรายไตรมาส งบการเงิน และข้อมูลส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป 

ซ่ึงมีสาระส�าคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

❍ จัดให้มีการท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2560 บริษัทฯ ด�าเนินการตามแนวทาง Global Reporting 

Initiative Version 4.0 (GRI G4) เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

❍ จดัให้มหีน่วยงานนักลงทนุสมัพันธ์ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ นักลงทนุ ผูส้นใจทัว่ไป ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้โดยสะดวก โดยเผยแพร่ช่องทางการติดต่อแจ้งให้ทราบในรายงานประจ�าปี และ

เว็บไซต์บริษัทฯ

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

❍ ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

❍ ทบทวนข้อก�าหนดของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจ�าทุกปี
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❍ ทบทวนคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) ส�าหรับพนักงาน เพื่อ

ยกตัวอย่างสถานการณ์ทีค่วรและไม่ควรปฏบัิติให้สอดคล้องกบัหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

❍ ทบทวนคู่มือกรรมการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

❍ ก�าหนดให้มีการประเมินผลงานประจ�าปีทั้งคณะของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลงานประจ�าปีของ

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

❍ สนับสนุนให้กรรมการของบริษทัฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

❍ จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ 

เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็น

6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษทัฯ มีความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาทัง้บริษทัฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยีในทกุๆด้าน ให้มกีารเติบโตอย่างยัง่ยนืไปพร้อมๆ กนั 

โดยให้ความส�าคัญทั้งในด้าน เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจ�าปี 2560 จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด�าเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 3

7. รางวัลด้านการก�ากับดูแลกิจการ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากผลของการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจดทะเบียนในปี2560 ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 5

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใส

และเป็นแบบอย่างทีด่ ีเพราะคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ เช่ือมัน่เป็นอย่างยิง่ว่าการบรหิารจดัการทีย่ดึหลักนิตธิรรม 

ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง รวมถึงให้ความส�าคัญต่อการ

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสูงสุด จะท�าให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่าย 

 (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)
 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการ 
3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏบัิตหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รับมอบหมายด้วยความระมดัระวัง รอบคอบ 
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ        
มีการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในเร่ืองที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่าน
อย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน ซ่ึงในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2 คร้ัง และได้รายงานผล
การประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเน่ือง ซึ่งการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

พิจารณาสรรหาโดยมกีารก�าหนดวิธกีารสรรหาคณะกรรมการอย่างมหีลักเกณฑ์ โปร่งใส ยดึตามแนวทางการปฏบัิติ
ที่ดีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งได้เปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�าปีและเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 โดยการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม
เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการ ดังนั้น 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการที่ออกตามวาระประจ�าปี 2560 
กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ ทั้งนี้ 
กรรมการใหม่ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้มคีณุสมบัตคิรบถ้วนตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ�ากดั และไม่มลีกัษณะต้องห้าม
ตามทีบั่ญญตั ิหรือก�าหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ทีม่ผีลบังคบักบับริษทัฯ อีกทัง้เป็นผูท้รงคณุวุฒ ิไม่มส่ีวนได้เสยี หรือความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษทัฯ รวมทัง้ดแูลเรือ่งแผนการสบืทอดต�าแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสงู ทัง้น้ี รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพือ่ความโปร่งใส
ในการตรวจสอบในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว 

การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร 
และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล                       
โดยพิจารณาจากผลงาน ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวช้ีวัดการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
(Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนได้ค�านึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ ขนาด
ของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการด�าเนินการที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับ
ผลประกอบการ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ใน
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ระดับที่สามารถแข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ได้น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 อนุมัติ
ค่าตอบแทนตามเสนอ พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดับสงู ไว้ในรายงาน
ประจ�าปีฉบับนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

จดัให้มีการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อยโดยรวม(ทัง้คณะ)และรายบุคคลเป็น
ประจ�าทุกปี โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อน�าผลการประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงานให้
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

แผนการพัฒนากรรมการ

สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้กรรมการแต่ละท่านมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะแต่ละด้านที่
จ�าเป็น (Board skill matrix) ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการก�าหนดกลยทุธ์ นโยบาย และทศิทางต่อการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 
อย่างไรกต็ามในปี 2560 ไม่มกีรรมการเข้าใหม่ หากมกีจ็ะมกีารปฐมนเิทศพร้อมส่งมอบคู่มอืกรรมการ และสือ่สารข้อมลู
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

การปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นประจ�าทุกปี และกล่ันกรองเร่ือง
ต่างๆ ตามบทบาทหน้าที ่เพือ่ปรับปรุงการปฏบัิติหน้าทีใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ โดยเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมัติ อย่างไรก็ตามในปี 2560 ที่ผ่านมาไม่มีกรรมการใหม่ หากมีก็จะจัดให้มีการปฐมนิเทศพร้อมส่งมอบ
คู่มือกรรมการและสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

พจิารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษทั และคุณสมบัตทิกัษะด้านทีจ่�าเป็น
ส�าหรับการสรรหากรรมการ (Board Diversity) เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยน�ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบก�าหนดออกจากต�าแหน่ง
ตามวาระ และพิจารณาคัดเลือกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการเห็นว่า
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมประชุม และน�าเสนอ
ความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Code ซ่ึงทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ

 (นายประกิต ประทีปะเสน) 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และผูบ้ริหารสายงานหลักของบริษทัฯ 

ซ่ึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจ และการบริหาร

ความเสี่ยง จ�านวน 12 ท่าน ดังนี้ 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

นายอนันต์

นายอธิป

นายไตรเตชะ

นางวารุณี

นายปุณณพันธ์

นายกิตติพงษ์

นายบุญชัย

นายอดิศักดิ์

นายวรสิทธิ์ 

นางสาวธัญวรัตน์ 

นางสุชาวดี 

นายกริช

เกตุพิทยา

พีชานนท์

ตั้งมติธรรม

ลภิธนานุวัฒน์

เหน่งเพ็ชร

ศิริลักษณ์ตระกูล

ชัยอนันต์บวร

วารินทร์ศิริกุล

ตรีรพัฒนพงค์

ปัญญารัตน์

สรรพอาสา

จันทร์เจริญสุข

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2560

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ปฏบัิติหน้าทีต่ามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมขีอบเขตหน้าที่

และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย ซ่ึงมีหน้าที่หลัก

ในการก�าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ชุดย่อย 4 คร้ัง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คร้ัง เพื่อก�าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความ

เสี่ยงองค์กร นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กร และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง ให้เหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแนว

ทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินงานตามแผนธุรกิจ และสนับสนุนการพัฒนางาน

บริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ

บริหารจดัการความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สามารถบริหารจัดการความเสีย่งท่ีส�าคัญให้อยูใ่นระดับทีย่อมรับได้ 

นอกจากนี้มีการติดตาม การประเมินผล ทบทวน และให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความ

เสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�าคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational 

Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 

(Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network 
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Risk) ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค(Customer Protection Risk) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social 

and Environmental Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ

คณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ 

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ได้ด�าเนินการเพื่อให้ม่ันใจว่า การจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสม และได้ถูกน�าไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

จนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ โดยมีการด�าเนินการดังนี้ 

 1) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง

 2) พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และข้อก�าหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 3) ก�าหนดแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map)

 4) ก�าหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กร

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 5) ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแก่พนักงาน

 6) จัดให้มีการสื่อสารข่าว “ย่าเตือน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

 7) จดัให้มกีารอบรมหลักสตูร แนวทางการบริหารความเสีย่ง (Risk Management) ให้แก่พนักงานใหม่ และหลักสูตร

การบริหารความเสี่ยงส�าหรับองค์กรยุคใหม่ (Enterprise Risk Management) ให้แก่หัวหน้างาน

 8) จัดให้มีการทดสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่พนักงานทุกคน ในบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

 9) จดัให้มีช่องทางการสือ่สารเร่ืองการบรหิารความเสีย่งให้ครอบคลมุและเข้าถงึทกุคนใน บริษัทฯ โดยการใช้ระบบ 

Google Site (Intranet) และ Line Group ทีมบริหารความเสี่ยง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีแผนการด�าเนินงานส�าคัญในปี 2561 ดังต่อไปนี้ 

 1) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง

 2) พจิารณาทบทวนและปรบัปรงุนโยบาย และข้อก�าหนดว่าด้วยการบรหิารความเสีย่งให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และ

วิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจ

 3) ก�าหนด วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงองค์กร ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่ส�าคัญในทุกด้าน และก�าหนดแผน 

การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 4) จัดให้มีการสื่อสารเร่ืองการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับ โดยการสื่อสารผ่านทาง คู่มือความเส่ียง

ฉบับการ์ตูน และมีการปรับปรุง Google Site สื่อสารค�าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

 5) ทบทวนบทบาทหน้าที่ Risk Champion เพื่อน�ามาวัดผลให้เกิดเป็นรูปธรรม

 6) จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และซักซ้อมเสมือนจริง เพื่อให้

บริษทัฯ สามารถด�าเนินธรุกจิได้อย่างต่อเน่ืองและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการ

ที่ดี

จากการด�าเนนิการด้านการบริหารความเสีย่ง ท�าให้บริษทัฯ มัน่ใจว่าจะสามารถบรรลเุป้าหมายในการด�าเนินธรุกจิ

ตามที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

  (นายอนันต์ เกตุพิทยา)

  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ภาวะเศรษฐกิจ ปี 2560-2561

ดร. ประศาสน์ ตั้งมติธรรม

ตัวเลขทางเศรษฐกิจ ของปี 2560 ดังแสดงในตารางที่ 1 เท่าที่ประกาศมาแล้ว คงจะประเมิน ได้ไม่ยากกว่า อัตรา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของปี 2560 คงจะไม่มีโอกาสมากไปกว่า 4% แต่คงจะแกว่งอยู่ในช่วง 3.7-3.9% 

องค์ประกอบของเศรษฐกิจมหภาคที่ท�าให้เศรษฐกิจขยายตัวได้มากกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย มีการบริโภคภาคเอกชนที่

เป็นตัวยืนด้วยอัตราการขยายตัวที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วในอัตรากว่า 3% ส่วนการบริโภคภาครัฐบาลก็ขยายตัวได้สูงกว่า

ปีที่แล้วเล็กน้อย แต่ไม่ถือว่าเป็นอัตราสูงอะไรมากนัก ที่กว่า 2% ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 1

ภาคการลงทนุทีร่ฐับาลแถลงอยูเ่สมอว่ามกีารท�าโครงการอย่างน้ันบ้างอย่างน้ีบ้าง กลับไม่อาจแสดงออกเป็นรูปธรรม 

ในฐานะทีเ่ป็นปัจจัยหลักในการผลกัดันเศรษฐกจิให้ขยายตวั ในทางตรงข้ามอัตราการขยายตัวของการลงทนุในปี 2560 

อยู่ที่สูงกว่า 1% เท่านั้น ซึ่งยังต�่ากว่าใน 2 ปีก่อนหน้าอยู่มาก ที่ส�าคัญคือ การลงทุนภาครัฐบาลกลับหดตัว หรือมีอัตรา

การขยายตวัตดิลบในรอบ 3 ปี ตัง้แต่ปีแรกของรัฐบาลชุดปัจจุบันบริหารเต็มปีเป็นต้นมา ซ่ึงถอืเป็นความบกพร่องทีส่�าคญั 

ส่วนการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวด้วยอัตราประมาณ 3% ซึ่งก็พอจะประคองเศรษฐกิจไปได้

ในภาคการค้าระหว่างประเทศน้ัน การส่งออกมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน แต่การน�าเข้าก็มีอัตรา

การขยายที่สูงเช่นเดียวกัน ท�าให้ผลลัพธ์สุทธิไม่อาจเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ ลักษณะ

เช่นน้ีเป็นธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจไทยในช่วงท่ีการส่งออกมีแนวโน้มดีและเร่ิมขยายการลงทุนเพื่อรองรับ แม้ว่า

รัฐบาลจะได้แถลงว่ามีการเชิญชวนให้ต่างประเทศมาลงทุนกันมาก และอาจจะประสบความส�าเร็จ ลักษณะของภาค

การค้าระหว่างประเทศเช่นน้ีจะยังคงต่อเนื่องไปในปีหน้า ซ่ึงท�าให้คาดหมายได้ว่าภาคการค้าระหว่างประเทศก็ยังคง

ไม่อาจเป็นปัจจัยหนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ในปีหน้าเช่นเดียวกับปีนี้

ภาคการลงทนุในปีหน้าน่าจะมแีนวโน้มออกมาเป็นรูปธรรมจากความพยายามของรัฐบาลในปีน้ี โดยเฉพาะการลงทนุ

ภาครัฐบาลส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังคงจะด�าเนินต่อไปในปีหน้าเป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจากปีน้ีตามภาวะเศรษฐกิจ

ที่ดีขึ้น

ส่วนการบริโภคทัง้ภาครัฐบาลและภาคเอกชนคงจะขยายเป็นแนวโน้มต่อเน่ืองจากปี 2560 อัตราส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ

จีดีพทีีล่ดลงต่อเน่ืองมากว่า 2 ปีแล้ว คงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ตามแนวโน้มเดิมต่อไป

เมือ่พจิารณาแนวโน้มของภาคการบริโภคและภาคการลงทนุดงักล่าวข้างต้นแล้ว เศรษฐกจิในปี 2561 คงจะขยายตวั

ได้เกินกว่า 4% แต่คงจะไม่เกิน 4.5% 

ตัวเลขการลงทุนในระบบเศรษฐกิจได้แสดงให้เห็นว่า การลงทุนที่เป็นรูปธรรมยังไม่ปรากฎเพียงพอที่จะเป็น

แรงผลักดันหลักให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ สาเหตุก็คือ แม้ว่ารัฐบาลจะมีความพยายามในการชักชวนให้มีการลงทุนและ

แม้ว่าการชักชวนจะถูกเป้าแล้ว การลงทุนจริงก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากต้องใช้เวลา

การลงทุนอีกด้านหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่าไม่ตรงเป้าเลยก็คือ การวิจัยด้านเกษตรกรรม
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เป็นที่น่าสังเกตุว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวในนอกภาคเกษตรกรรม 3.4% ต่อปี และ

ภาคเกษตรกรรมขยายตัวเพียง 0.7% เท่าน้ัน เราอาจจะบอกว่าลูกหลานชาวนาชาวไร่ออกจากภาคเกษตรกรรมกัน

มาก แต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้าง ประเทศอื่นก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกัน การที่ประชากรภาคเกษตรกรรมลดลงเป็นตัวชี้อย่างดีว่า 

ภาคเกษตกรรมไม่น่าสนใจ

การวิจัยเพ่ือยกระดับผลผลิตภาคเกษตรกรรมไม่ควรจะท�าในรูปการวิจัยโดยทั่วไป แต่ควรจะต้องท�าวิจัยเฉพาะ

เจาะจงเป็นรายพื้นที่ หรือแม้แต่รายเกษตรกร จึงจะประสบผลส�าเร็จอย่างจริงจังอย่างท่ีจีนท�าอยู่ในขณะน้ี ที่ส�าคัญคือ

การสนับสนุนอย่างน้ีไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามทางการค้าระหว่างประเทศ ถ้าหากไทยสามารถท�าได้เช่นน้ี เกษตรกรรมจะ

เป็นสาขาที่เป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งแต่นี่ก็ต้องใช้เวลาอีกเช่นเดียวกัน

ตารางที่ 1 : สัดส่วนและอัตราการขยายขององค์ประกอบ GDP

Approx.%of GDP
10% 50% 25% 5% 20% 15% 100%

G.Con P.Con Cap. G.Cap P.Cap X  M GDP

2555         Q1   (0.2)  2.9  5.2  (9.6)  9.2  (3.2)  4.3  0.4 
                 Q2 7.4  5.3  10.0  4.0  11.8  1.1  8.6  4.4 
                 Q3  10.0  6.0  15.4  13.3  16.2  (2.8)  (1.8)  3.1 
                 Q4  12.5  12.4  22.9  30.9  20.9  10.6  15.0  19.1 

2555          Total  7.5  6.6  13.2  8.9  14.4  3.1  6.2  6.5 

2556        Q1  2.9  4.4  5.8  18.8  2.9  8.3  8.1  5.4 
                Q2  7.6  2.4  4.6  15.4  2.0  2.9  4.5  2.9 
                Q3  7.3  (1.2)  (6.3)  (16.2)  (3.3)  3.8  6.6  2.7 
                Q4  0.8  (4.1)  (11.4)  (4.7)  (13.2)  2.0  (3.4)  0.6 

2556         Total  4.9  0.3  (2.0)  1.3  (2.8)  4.2  2.3  2.9 

2557        Q1  3.1  (2.9)  (10.8)  (12.5)  (10.2)  0.1  (10.4)  (0.4)
                Q2  1.9  0.8  (5.1)  (7.7)  (4.3)  (0.8)  (9.3)  0.8 

Q3  (1.3)  2.5  2.6  0.9  3.2  (3.7)  (0.4)  1.0 
                Q4  3.6  2.1  3.2  (0.5)  4.2  4.6  (0.7)  2.1 

2557         Total  1.6  0.6  (2.6)  (4.8)  (2.0)  -  (5.4)  0.9 

2558        Q1  0.7  2.5  10.3  36.6  3.7  1.2  2.3  2.9 
                Q2  1.0  1.7  2.6  23.2  (3.1)  1.5  0.2  2.7 
                Q3  2.3  1.8  (2.6)  21.8  (10.1)  1.6  (2.6)  2.9 
                Q4  4.8  2.6  9.4  41.1  1.9  (3.3)  (1.2)  2.8 

2558        Total  2.2  2.1  4.7  29.8  (2.0)  0.2  (0.4)  2.8 

2559 Q1  9.1  2.8  5.0  12.9  2.4  4.8  (5.2)  3.1 
                Q2  2.4  4.0  3.5  12.8  0.3  1.0  (2.4)  3.6 
                Q3  (5.2)  3.0  1.0  5.8  (0.8)  1.4  (1.1)  3.2 
                Q4  1.8  2.5  1.8  8.8  (0.4)  2.2  3.4  3.0 

2559       Total  1.7  3.1  2.8  9.9  0.4  2.1  (1.4)  3.2 

2560        Q1  0.3  3.2  1.7  9.7  (1.1)  2.7  6.1  3.3 
                Q2  2.7  3.0  0.4  (7.0)  3.2  6.0  8.2  3.7 
                Q3  2.8  3.1  1.2  (2.6)  2.9  7.4  6.7  4.3 

หมายเหต ุ: G.Con. = Government Consumption  P.Con. = Private Consumption  Cap. = Capital Formation
 G.Cap. = Government Capital Formation  P.Cap. = Private Capital Formation X  = Exports
 M = Imports  Capital Formation = Investment
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ภาวะธุรกิจท่ีอยู่อาศยัปี 2560 และคาดการณ์ 2561

ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม

ศูนย์วิจัยศุภาลัย

ถ้าหากมองไปที่อุปทานของปี 2560 แล้ว อาจกล่าวได้ว่า จ�านวนที่อยู่อาศัยใหม่ ที่ออกเสนอขายในตลาดถือได้ว่า

คงท่ี ไม่ได้เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ ไม่ว่าจะมองโดยภาพรวมของที่อยู่อาศัยทุกประเภทหรือแต่ละประเภท หรือ 

จ�านวนที่อยู่อาศัยโดยรวมทั้งหมด (จ�านวนที่อยู่อาศัย เสนอขายใหม่บวกจ�านวนที่อยู่อาศัยคงค้างจากปีที่แล้ว) หลังจาก

ที่เพิ่มอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปีแล้ว

เหตุผลที่น่าจะสันนิษฐานได้ คือ ที่ดินดิบที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการให้ขายได้ในราคาตลาดปัจจุบันหาได้ยาก

มาก ระดับสูงของศุภาลัยเชื่อเช่นนั้น จากสิ่งที่ประสบมาทั้งปี และเชื่อว่าระดับสูงของบริษัทส�าคัญๆ ก็คงมีความรู้สึกที่

ไม่แตกต่างกัน

เมือ่มองไปทีจ่�านวนทีอ่ยูอ่าศยัทีข่ายได้ใหม่ในปี 2560 แล้ว จะเหน็ว่าลดลงจากจ�านวนโดยรวม 90,000-100,000 

หน่วยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เหลือประมาณ 80,000 หน่วยเท่านั้น ซึ่งเป็นจ�านวนที่เท่ากับปี 2554 ที่มีน�า้ท่วมครั้งใหญ่ 

อันควรจะถือว่าเป็นปัจจัยลบ ที่เป็นกรณีพิเศษ

เหตผุลทีน่่าจะสนันิฐานได้มอียู ่2 ประการ คอื ราคาทีอ่ยูอ่าศัยสงูขึน้เรว็กว่าอ�านาจซือ้ของผูบ้ริโภคประการหน่ึง และ

ผู้บริโภคมาถึงขีดจ�ากัดที่ซื้อที่อยู่อาศัยจนเต็มตามจ�านวนที่ต้องการแล้วอีกประการหนึ่ง

เมื่อดูแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยโดยรวมแล้ว จะพบว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ที่อยู่อาศัยมีราคาสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 5% 

ในขณะที่ จีดีพี มีอัตราการขยายตัวที่ต�่ากว่านั้น ส�าหรับรายได้ของผู้มีรายได้ปานกลางลงมา แม้ว่าจะไม่มีตัวเลข แต่ก็

น่าจะเช่ือได้ว่ามอัีตราต�า่กว่าน้ันแน่นอน ส่วนสถติขิองจ�านวนครัวเรอืนทีเ่พิม่ขึน้ อันเป็นตัวช้ีความต้องการทีอ่ยูอ่าศัยน้ัน 

มีจ�านวนเพิ่มขึ้น 1,100,000 ครัวเรือน ในช่วงปี 2543-2553 หรือเฉลี่ย 100,000 ครัวเรือนต่อปี แต่เมื่อไปเทียบกับ

ที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีการซื้อในช่วงเดียวกันแล้วจะพบว่า มีจ�านวนเพียงประมาณ 60,000 หน่วย เมื่อย้อนกลับไปดูจ�านวน

ที่อยู่อาศัยใหม่ที่ขายในช่วง 5 ปี ของปี 2555-2559 แล้ว มีค่าเฉลี่ยที่ปีละ 105,000 หน่วย ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าจะบอก

ได้ว่า การซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้บริโภคในช่วงกว่า 5 ปีที่ผ่านมา สูงเกินไปกว่าระดับความต้องการตามปัจจัยพื้นฐาน 

ดังนั้น จ�านวนที่อยู่อาศัยใหม่ที่ขายได้ลดลงในระดับที่ถือเป็นเกณฑ์ต�า่ในรอบกว่า 5 ปี น่าจะเป็นการปรับตัวเข้าสู่ปัจจัย

พื้นฐาน

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโดยรวมน่าจะยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อไปในระดับ 3-4% ต่อปี นี่เป็นปัจจัยที่ยังพอท�าให้

อุ่นใจได้ว่า ก�าลังซ้ือของผูบ้ริโภคไม่น่าจะมกีารลดอย่างฮวบฮาบ จนกระทบต่ออุปสงค์ของทีอ่ยูอ่าศัยในระดับปีละประมาณ 

80,000 หน่วย ส่วนภาวะของอุปทานที่ดินดิบในช่วงปีกว่าๆ ที่ผ่านมา อันเป็นวัตถุดิบของที่อยู่อาศัยใหม่ในปีหน้าไม่น่า

จะเกินไปกว่าในปี 2560 แต่มีโอกาสลดลงได้
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เมือ่มองลงไปในรายละเอียดของทีอ่ยูอ่าศยัแต่ละประเภทแล้ว จะพบว่าบ้านเด่ียวเป็นทีอ่ยู่อาศยัประเภททีไ่ม่มอีนาคตเลย 

ทั้งน้ีเพราะว่า แนวโน้มจ�านวนที่อยู่อาศัยโดยรวมที่ออกเสนอขายในตลาด และจ�านวนท่ีอยู่อาศัยใหม่ที่ขายได้ ลดลง

อย่างช้าๆ มาเกือบ 10 ปีแล้ว แต่ว่าแนวโน้มของจ�านวนที่ขายได้จะลดลงเร็วกว่าจ�านวนที่เสนอขายรวม การที่รัฐบาล

ไม่มีโครงการก่อสร้างทางด่วนสายใหญ่ๆ ยาวๆ เลย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นปัจจัยลบอย่างยิ่งต่ออุปทานของ

ที่ดินดิบที่จะใช้ท�าโครงการบ้านเดี่ยว แหล่งหรือบริเวณโครงการบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 

ที่ดินฝั่งด้านในของโครงการวงแหวนรอบนอกตะวันออก และทิศใต้ การเปิดแหล่งอุปทานที่ดินดิบจะต้องมาจากการต่อ

ทางด่วนออกไป เช่น สายสระบรีุ สายอุดรรัถยา และสายธนบุรีปากท่อ สิง่น้ีถอืเป็นความบกพร่องทางปัญญาอันส�าคัญของ

ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาในอดีต

ส�าหรับอุปทานของทาวน์เฮ้าส์น้ันถอืได้ว่ายงัไม่มแีนวโน้มทีน่่าเป็นห่วง เช่นเดียวกบับ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์เป็นสนิค้า

ที่เร่ิมเข้ามาทดแทนบ้านเด่ียวที่มีราคาสูงขึ้นตามล�าดับมาเกือบๆ 10 ปีแล้ว แต่ว่าในอนาคตต่อแต่น้ีไป ทาวน์เฮ้าส์               

ก็ไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ ด้วยเหตุที่ราคาก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุด 

กลายมาเป็นรูปแบบที่อยู่อาศัยที่ส�าคัญที่สุด ทั้งๆ ท่ี บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด มีสัดส่วนท่ีเท่ากันเลยในปี 

2553 ดังน้ัน การเปิดพื้นที่เพ่ือเป็นแหล่งที่ดินดิบในการพัฒนาโครงการให้มีราคาต�า่กว่า จึงถือว่ามีความส�าคัญอย่าง

ยิ่งต่อนโยบายการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยของตนเอง ไม่ใช่การขายที่อยู่อาศัยราคาถูกที่รัฐบาลขายขาดทุน

ให้แก่ประชาชน เพราะว่ารัฐบาลมีขีดความสามารถจ�ากัดในการท�าเช่นนั้น

ประเด็นส�าคัญที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับภาวะตลาดที่อยู่อาศัยคือ อัตราการขายได้ของที่อยู่อาศัย ซึ่งก็คือ จ�านวน

ที่ขายได้หารด้วยจ�านวนที่ออกเสนอขายทั้งหมดในตลาดในปีน้ันๆ ในปี 2560 น้ี ความต้องการที่อยู่อาศัยลดลงด้วย

ความอิ่มตัวของอุปสงค์ ในขณะที่อุปทานไม่ได้ลดลง ภาวะนี้ย่อมน�าไปสู่อัตราการขายที่ลดลงจากประมาณ 36% ในปี 

2559 เหลือประมาณ 26% ในปี 2560 นี้ อัตราการขายนี้ อาจแปรผันตามความต้องการตลาดก็จริง แต่ในบางปีที่

อุปทานมีมาก อัตราการขายก็อาจสูงขึ้นได้เช่นเดียวกัน ทั้งน้ีก็ด้วยความพยายามผลักดันของผู้ประกอบการที่มีความ

จ�าเป็นจะต้องเสนอขายสินค้าให้แก่ผูบ้ริโภคให้มากทีส่ดุ ทัง้ในเชิงของ Packaging ลักษณะสนิค้า และการส่งเสริมการขาย 

ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ เรียกว่า Supply creates its own demand บางท่านอาจจะโต้แย้งว่า ความต้องการผู้บริโภคจะ

ต้องมีอยู่แล้วจึงจะเกิดการซื้อขายขึ้น นั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ประเด็นส�าคัญอยู่ที่ว่า แม้ว่าผู้บริโภคจะมีความ

ต้องการอยูแ่ล้วแต่ผูป้ระกอบการจะต้องขุดค้นให้พบเจอว่าอะไรคือความต้องการ และท�าสนิค้านัน้ให้ตรงกบัความต้องการ

มากที่สุด ในที่สุดแล้วราคากับปริมาณที่เกิดขึ้นในตลาดไม่ใช่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของอุปสงค์กับอุปทานที่เกิดขึ้นในเวลา

เดียวกันหรอกหรือ?

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า ความต้องการที่อยู่อาศัยในปี 2561 ควรจะอยู่ที่ 80,000 หน่วย ด้วยภาวะตลาดที่ผู้บริโภค

เร่ิมกลับเข้าสู่ปัจจัยพื้นฐาน และการสนับสนุนของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ท�าให้ความต้องการของตลาดยัง

ไม่ถึงกับมี Clash เกิดขึ้น อีกทั้งอัตราการขายที่ไม่ต�่ากว่า 25% ต่อปี ก็ไม่ถือว่าเป็นภาวะที่จะท�าให้ผู้ประกอบการเกิด

ความเสียหายขึ้น หรือกลายเป็นภาวะ Oversupply แต่ด้วยภาวะอุปทานที่มีโอกาสลดลงไม่มาก ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 

2561 จึงควรจะเป็นตลาดของผู้ซื้อ 
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ข้อมูลบริษัท

การด�าเนินงาน

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 โดยเร่ิมประกอบธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท ในระยะแรกได้ด�าเนิน

ธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านเด่ียว และทาวน์เฮ้าส์ ในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร ต่อมาจึงขยายธุรกิจสู่โครงการ

อาคารชุด อาคารส�านักงาน โรงแรมและรีสอร์ท ต่อมาในปี 2535 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยมี

ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 1,000 ล้านบาท และได้น�าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่

อยู่อาศัยทั้งแนวราบ และแนวสูงหลายโครงการ จนกระทั่ง

ในปี 2540 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจใน

ประเทศไทย ในปี 2542 บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับ

โครงสร้างหน้ีกับส�านักงานคณะกรรมการเพ่ือส่งเสริมการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (“คปน.”) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รวมมลูหนีจ้�านวนทัง้สิน้ 8,113 ล้านบาท การปรับโครงสร้าง

หน้ีเสร็จสิ้นในปี 2545 โดยบริษัทฯ ยังคงด�าเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านเด่ียว ทาวน์โฮม 

บ้านแฝด อาคารชุด อาคารส�านักงาน รีสอร์ท และโรงแรม 

จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนช�าระแล้วทั้งสิ้น 1,716.55 

ล้านบาท ในระหว่างปี 2547-2560 บริษัทฯ มีการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มีนัยส�าคัญดังนี้
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สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มีนัยส�าคัญ

2547  § เปิดโครงการบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย วิลล์ 

ศรีนครินทร์ (2) ศภุาลยั วิลล์ เอกมยั-รามอินทรา พร้อมทัง้เปิดโครงการอาคารสงู

ขนาดใหญ่ 3 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลยั คาซา รวิา รมิฝั่งเจ้าพระยา (2) ศุภาลยั 

พรีเมียร์ เพลส อโศก (3) ศุภาลัย โอเรียนทัล เพลส สาทร-สวนพลู

 § ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ท่ีระดับ 

“BBB” อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานของบริษัทฯ 

ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ตราสัญลักษณ์ที่

เป็นที่ยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยราคาปานกลาง 

2548  § เปิดโครงการบ้านเดีย่ว 1 โครงการ ศภุาลัย พาร์ควิลล์ พร้อมทัง้เปิดโครงการอาคาร

ชุด 2 โครงการใจกลางเมือง ได้แก่ (1) ซิตี้โฮม รัชดาภิเษก (2) ซิตี้โฮม สุขุมวิท 

โดยสามารถขายหมด และปิดโครงการได้ภายในงาน Grand Opening

 § ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 จ�านวนไม่เกิน 

433,087,447 หน่วย ให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดิมในราคาหน่วยละ 0 บาท มอีายุการใช้สิทธิ 

3 ปี โดยใบส�าคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใช้สทิธซิือ้หุน้สามญัได้ 1 หุน้ ในราคา

หุ้นละ 1.50 บาท ปัจจุบัน ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว

 § ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญ จ�านวนไม ่เกิน 

10,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงาน ผู ้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษา

คณะกรรมการในราคาหน่วยละ 0 บาท มีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี โดยใบส�าคัญ

แสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.28 

บาท ปัจจุบัน ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว

 § ออกและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุจ�านวนไม่เกนิ 443,087,447 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 

1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 

และใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

2549  § เปิดโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย สุวรรณภูมิ 

(2) ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-รัตนาธิเบศร์ (3) ศุภาลัย วิลล์ สุขุมวิท-ศรีนครินทร์ 

(4) ศภุาลัย วิลล์ กิง่แก้ว ศรีนครนิทร์ พร้อมทัง้เปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ 

ได้แก่ (1) ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ (2) ศุภาลัย ริเวอร์ เพลส และในปีน้ี

เปิดอาคารส�านักงานให้เช่าศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 พร้อมทั้ง

ย้ายที่ท�าการส�านักงานใหญ่มาที่อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์
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 § ทริสเรทต้ิงเพิม่อันดบัเครดติองค์กรของบริษทั ศภุาลัย จ�ากดั (มหาชน) เป็นระดับ 

“BBB+” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ตลอดจนความ

สามารถในการควบคุมต้นทุนการด�าเนินงาน 

 § ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก

ส�านักงานรับรองคุณภาพสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ จาก AFAQ-EAQA ส�าหรับโครงการแนวราบ

2550  § เปิดโครงการบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย วิลล์ 

วงศ์สว่าง (2) ศุภาลัย พาร์ควิลล์ 2 (3) ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-

พระราม 5 (4) ศภุาลัย วิลล์ วงแหวน ป่ินเกล้า-พระราม 5 พร้อมทัง้เปิดโครงการ

อาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) ซิตี้โฮม รัชดา-ปิ่นเกล้า (2) ศุภาลัย พรีเมียร์ 

รัชดาฯ-นราธวิาส-สาทร (3) ซต้ีิโฮม สีแ่ยกท่าพระ (4) ศภุาลยั ปาร์ค แยกเกษตร

 § ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ที่ระดับ 

“BBB+”

 § ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000 จาก

ส�านักงานรับรองคุณภาพสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ส�าหรับอาคารสูง

2551  § เปิดโครงการใหม่ 8 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ 5 โครงการ อาคาร

ชุด 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย วิลล์ รัตนาธิเบศร์-แคราย 

(2) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย วิลล์ สุขุมวิท-แพรกษา (3) โครงการทาวน์เฮ้าส์ 

ศุภาลัย วิลล์ ติวานนท์-ปทุมธานี (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 

ติวานนท์-ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท 

ภูเก็ต (6) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้โฮม รัตนาธิเบศร์ (7) โครงการอาคาร

ชุดศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท รามค�าแหง และ (8) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ี 

รีสอร์ท ภูเก็ต 

 § คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ด�าเนินการซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากตลาด

หลักทรัพย์ฯ ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน จ�านวน 120 ล้านหุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 6.99 ของหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว โดยบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นได้

ครบตามจ�านวน 120 ล้านหุ้น 
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2552  § เปิดโครงการใหม่ 11 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 6 โครงการ 

อาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด 

ศุภาลัย ซิตี้ฮิลล์ ภูเก็ต (2) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย ฮิลล์ ภูเก็ต (3) โครงการ

บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย วิลล์ ราชพฤกษ์-เพชรเกษม 48 (4) โครงการ

บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ รามอินทรา 23 (5) โครงการบ้าน

เดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ประชาอุทิศ 86 (6) โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และ

บ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ หลักสี่-ดอนเมือง (7) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค 

แยกติวานนท์ (8) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย คาซาริวา วิสต้า 2 (9) โครงการ

อาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค อโศก-รัชดา (10) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค 

รัชโยธิน และ (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต

 § คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอขายหุ้นสามัญเดิมจ�านวน 120,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.99 ของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด 1,716,553,249 

หุ้น โดยเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท ผ่านผู้จัดจ�าหน่าย

และรับประกันการจ�าหน่าย โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการน�าเงินที่ได้จากการ

ระดมทนุเพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวียนในโครงการทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและซือ้ทีดิ่นใหม่ 

 § ได้รบัการรับรองระบบบรหิารงานคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษทั 

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคช่ัน (ประเทศไทย) จ�ากัด ครอบคลุมต้ังแต่การวางผัง 

ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย และบริหารชุมชน ทั้งในส่วนของโครงการบ้าน

จัดสรร และ โครงการอาคารชุด

2553  § เปิดโครงการใหม่ 14 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 10 โครงการ 

อาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ 

พหลโยธิน-จันทรุเบกษา (2) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ 

สายไหม-วัชรพล (3) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ รามอินทรา 5 

(4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ภูเก็ต(5) โครงการบ้านเดี่ยวและ

บ้านแฝด ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (6) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย 

วิลล์ เชียงใหม่ (7) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ วงแหวน-ราชพฤกษ์ 

(8) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ ติวานนท์-ปทุมธานี (9) โครงการทาวน์โฮม 

ศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์-กิ่งแก้ว (10) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การเด้นวิลล์ 

วงแหวน-ล�าลูกกาคลอง 3 (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ริเวอร์ รีสอร์ท 

(12) โครงการอาคารชุด ซต้ีิโฮม @ ศรีนครินทร์ (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย 

ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลยั พรีเมยีร์@ราชเทวี

26 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)



 § ทริสเรทต้ิงเพิม่อันดับเครดติองค์กรของบริษทั ศภุาลัย จ�ากดั (มหาชน) เป็นระดับ 

“A-” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจนความ

สามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ

 § ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคช่ัน (ประเทศไทย) จ�ากัด ครอบคลุมต้ังแต่การ

วางผัง ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย และบริหารชุมชน ทั้งในส่วนของโครงการ

บ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด

2554  § เปิดโครงการใหม่ 9 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ 5 โครงการ 

อาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยวศุภาลัย มณฑลา 

ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล สาย 1 (2) โครงการบ้านเด่ียว และบ้านแฝด ศุภาลัย 

วิลล์ วงแหวน-ล�าลูกกา คลอง 3 (3) โครงการทาวน์เฮ้าส์ โนโว วิลล์ วงแหวน 

ล�าลูกกา คลอง 3 (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ 

(5) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย สวนหลวง (6) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีมา 

ริวา (7) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมยีร์ อโศก (8) โครงการอาคารชดุ ศภุาลยั 

ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน (9) โครงการอาคารชุด ศภุาลยั ปาร์ค เอกมยั-ทองหล่อ

2555  § ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) อยู่ที่ระดับ 

“A-” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจนความ

สามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ

 § เปิดโครงการใหม่ 17 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียวและทาวน์โฮม 10 โครงการ 

อาคารชุด 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ 

ศรีราชา (2) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุวรรณภูมิ (3) โครงการ

ทาวน์โฮม โนโว วิลล์ วงแหวน-ล�าลูกกาคลอง 5 (4) โครงการบ้านเด่ียวและ

บ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ ศรีสมาน-ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 

ศุภาลัย วิลล์ ราชพฤกษ์-บางบัวทอง (6) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ 

พหลโยธิน 52 (7) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน-ล�าลูกกา 

คลอง 5 (8) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ แอร์พอร์ต (9) โครงการ

บ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ช้างเผือก (10) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย 

การ์เด้นวิลล์ สุราษฎร์ธานี (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท รัชดา-

ห้วยขวาง (12) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวลลิงตัน (13) โครงการอาคาร

ชุด ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค@ภูเก็ต 

ซิตี้ (15) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่ (16) โครงการ

อาคารชุด ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ (17) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย 

เอลีท สาทร-สวนพลู

27รายงานประจำาปี 2560



2556  §  ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ที่ระดับ 

“A-” พร้อมทั้งปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “Positive” หรือ “บวก” 

จาก “Stable” หรือ “คงที่” เนื่องจากคาดว่าผลการด�าเนินงานของบริษัทจะดีขึ้น

ในอนาคตจากการมียอดขายคอนโดมิเนียมที่รอรับรู้รายได้จ�านวนมาก

 § เปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียวและทาวน์โฮม 8 โครงการ อาคาร

ชุด 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย วิลล์ อ่อนนุช-สวนหลวง 

(2) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2 (3) โครงการทาวน์

โฮม ศุภาลัย วิลล์ เทพประสิทธิ์ 8 (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย โมด้า เชียงใหม่ 

(5) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ บางแสน (6) โครงการบ้านเดี่ยว 

ศุภาลัย เอสเซ้นส์ (7) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ นิตโย (8) โครงการ

ทาวน์โฮม โนโว วิลล์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี (9) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย มาเรย์ 

(10) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า ภูเก็ต (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย 

ซิต้ี รีสอร์ท สถานีพระน่ังเกล้า-เจ้าพระยา (12) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย 

ซิต้ี รีสอร์ท รัชโยธิน-พหลโยธิน 32 (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า 

ศรีราชา-แยกท่าเรือแหลมฉบัง (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท 

ระยอง (15) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอรันด้า รัชวิภา-ประชาชื่น

2557  § ทริสเรทต้ิงปรับอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของ

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นระดับ “A” จาก “A-“ โดยอันดับเครดิต

ที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้นตามคาด และ

ฐานรายได้ที่คาดว่าจะขยายตัว ทั้งนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังค�านึงถึงผลงาน

ของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย แบรนด์

สินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง และฐานะ

ทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทด้วย

 § เปิดโครงการใหม่ 28 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม 19 

โครงการ อาคารชุด 9 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่และ

ทาวน์โฮม ศภุาลัย เบลล่า วงแหวน-พระราม 2 (2) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุน่ใหม่ 

และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน-ปิ่นเกล้า พระราม 5 (3) โครงการบ้าน

รุ่นใหม่ ศภุาลัย วิลล์ วงแหวน ป่ินเกล้า-นครอินทร์ (4) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลยั 

การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา (5) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 

กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-มอเตอร์เวย์ (6) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ ล�าลูกกา 

คลอง 2 (7) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-ล�าลูกกา 

คลอง 5 (8) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ วงแหวน-บางใหญ่ (9) โครงการ

บ้านเด่ียวและบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-บางใหญ่ (10) โครงการ

บ้านเดีย่วและบ้านรุ่นใหม่ ศภุาลัย วิลล์ กรุงเทพฯ-ปทมุธาน ี(11) โครงการบ้านรุ่นใหม่

28 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)



 และทาวน์โฮม ศภุาลัย วิลล์ รังสติ-คลอง 2 (12) โครงการบ้านเดีย่ว บ้านรุ่นใหม่ และ

ทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า รังสิต-คลอง 2 (13) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย 

การ์เด้นวิลล์ วงแหวน-สนัก�าแพง เชียงใหม่ (14) โครงการบ้านเดีย่ว ศุภาลัย โมด้า 

อุบลราชธาน ี(15) โครงการบ้านเดีย่วและบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย วิลล์ อุบลราชธานี 

(16) โครงการบ้านเด่ียว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ระยอง (17) โครงการบ้านเด่ียว 

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ อุดรธานี (18) โครงการศุภาลัย บ้านเด่ียว บ้านแฝด 

และทาวน์โฮม วิลล์ มิตรภาพ-บ้านจั่น อุดรธานี (19) โครงการบ้านเด่ียว 

ทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ ภูเก็ต (20) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และ

ทาวน์โฮม ศุภาลัย ลากูน ภูเก็ต (21) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท 

สถานีแบร่ิง (สุขมุวิท 105) (22) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า ห้าแยกปากเกร็ด 

(23) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท พญาไท (24) โครงการอาคารชุด 

ศุภาลัย เวลลิงตัน 2 (25) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 

(26) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย คิวท์ รัชโยธิน-พหลโยธิน 34 (27) โครงการ

อาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ (28) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย มอนเต้ II 

เชียงใหม่

2558  § ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของ

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” การพิจารณาอันดับเครดิตยังค�านึง

ถึงผลงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 

แบรนด์สินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง และ

ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทด้วย

 § เปิดโครงการใหม่ 18 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 

11 โครงการ อาคารชุด 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 

ศภุาลัย วิลล์ ชลบุรี (2) โครงการบ้านทาวน์โฮม บ้านรุ่นใหม่ และบ้านเด่ียว ศภุาลัย 

ไพรด์ บางนา–วงแหวน (3) โครงการทาวน์โฮม 2 ชั้น ศุภาลัย เบลล่า กิ่งแก้ว– 

ศรีนครินทร์ (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พรีมา วิลล่า พุทธมณฑล สาย 3 

(5) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พรีมา วิลล่า พหลโยธิน 50 (6) โครงการทาวน์

โฮม ศุภาลัย พรีโม่ นครอินทร์–พระราม 5 (7) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่และ

ทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน-ล�าลูกกา คลอง 4 (8) โครงการบ้านเดีย่วและ

บ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (9) โครงการทาวน์โฮม 

ศภุาลัย โนโววิลล์ สรุนารี (10) โครงการบ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย 

วิลล์ โชตนา–รวมโชค (11) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 2 ชั้น 

ศภุาลยั วิลล์ สรุาษฎร์ธานี (12) โครงการอาคารชุด ศุภาลยั ซิต้ี รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ 

(13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์ (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย 

ลอฟท์ สถานตีลาดพลู (15) โครงการอาคารชุด ศภุาลยั ไลท์ รัชดาฯ–นราธวิาส- 

สาทร (16) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแคราย (17) โครงการ

อาคารชุด ศุภาลัย ริวา แกรนด์ (18) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลากูน คอนโด

29รายงานประจำาปี 2560



2559  § ทรสิเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลักประกนัของ บริษทั 

ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยอันดับ

เครดิตสะท้อนถึงผลงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาท่ีอยู่อาศัย

ในประเทศไทย ตลอดจนแบรนด์สินค้าที่เป็นที่รู้จักในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคา

ปานกลาง และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท

 § เปิดโครงการใหม่ 21 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 16 

โครงการ อาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการทาวน์โฮม ศภุาลัย พรีโม่ วงแหวน 

ปิ่นเกล้า – พระราม 5 (2) โครงการทาวน์โฮม พรีโม่ พระราม 2 (3) โครงการ

บ้านเด่ียว และบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน – บางใหญ่ (4) โครงการบ้านเด่ียว 

ศภุาลัยการ์เด้นวิลล์ กรุงเทพฯ – ปทมุธานี (5) โครงการบ้านเดีย่ว บ้านรุน่ใหม่ และ

ทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ เพชรเกษม 69 (6) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และ

ทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์ (7) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า พัทยา 

(8) โครงการบ้านเดีย่ว และบ้านรุ่นใหม่ ศภุาลัย เบลล่า สรุาษฏร์ธานี (9) โครงการบ้าน

เดีย่ว บ้านรุน่ใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลยั เบลล่า นครศรีธรรมราช (10) โครงการ

บ้านด่ียว และบ้านแฝด ศุภาลัย เบลล่า เชียงใหม่ (11) โครงการบ้านเด่ียว บ้านแฝด 

และทาวน์โฮม โครงการ เบลล่า อุดรธานี (12) โครงการบ้านเด่ียว และบ้านแฝด 

ศุภาลัย วิลล์ นครราชสีมา (13) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ศุภาลัย เบลล่า 

อุบลราชธานี (14) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ระยอง 

(15) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และบ้านแฝด ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ 11 

(16) โครงการอาคารพาณิชย์ มอนเต้ บิช เชียงใหม่ (17) โครงการอาคารชุด 

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี (18) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท สี่พระยา 

(19) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค รัชวิภา (20) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย 

ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 (21) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9

2560  § ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ 

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” 

โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนา

ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ตลอดจนแบรนด์สินค้าที่เป็นที่รู้จักในตลาดที่อยู่อาศัย

ระดบัราคาปานกลาง พอร์ตอสงัหาริมทรพัย์ ทีม่คีวามสมดลุเป็นอย่างด ีและฐานะ

ทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท

 § เปิดโครงการใหม่ 20 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 15 

โครงการ และอาคารชดุ 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และ

ทาวน์โฮม ศภุาลัย ไพรด์ บางนา-ลาดกระบัง (2) โครงการ บ้านเดีย่ว ศภุาลัย พาร์

ควิลล์ ป่ินเกล้า-กาญจนาภเิษก (3) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 

ศภุาลยั เบลล่า วงแหวน-ล�าลกูกา คลอง6 (4) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า

30 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)



 กรุงเทพ-ปทมุธานี (5) โครงการบ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศภุาลัย เบลล่า 

เกาะแก้ว ภเูกต็ (6) โครงการบ้านเดีย่ว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลยั พรีโม่ กูก้ ู

ภูเก็ต (7) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ นครศรีธรรมราช (8) โครงการ 

บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ นครศรีธรรมราช (9) โครงการบ้านเดี่ยว 

และทาวน์โฮม ปาล์มสปริงค์ ไพร์ม (10) โครงการ บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 

ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ 12 (11) โครงการ ทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ มหิดล 

(เชียงใหม่) (12) โครงการบ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม โนโว วิลล์ อุดรธานี 

(13) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ อุบลราชธานี 

(14) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลยั เบลล่า นครราชสมีา 

(15) โครงการบ้านเด่ียว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า ระยอง 

(16) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 (17) โครงการอาคาร

ชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ (18) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ 

สถานีแยกไฟฉาย (19) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู 

(20) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษทั ศภุาลัย จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุม่บริษทั”) ประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือ่เป็นทีอ่ยู่

อาศัยและเพ่ือการพาณชิย์ โครงการทีอ่ยูอ่าศยัของศภุาลยั อยูภ่ายใต้แนวความคิด การสร้างสรรค์ทีอ่ยูอ่าศัยทีม่คุีณภาพ 

เพ่ือสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบ้านอย่างต่อเน่ือง ใช้วัสดุก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐาน พัฒนาการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังส่งมอบสินค้า และให้ความดูแลพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและ

อบอุ่น เพือ่สร้างความพึงพอใจของลกูค้าสงูสดุ บริษทัฯ และบรษิทัย่อยจะเป็นผูด้�าเนินการและเป็นเจ้าของโครงการบ้าน

อยูอ่าศยัประเภท บ้านเด่ียว บ้านแฝด บ้านรถใหม่ ทาวน์โฮม และอาคารชดุ ในหลากหลายท�าเลทัว่เขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน จะเน้น

ตลาดกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้ระดับสูง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการปัจจุบันและก่อสร้างบ้านที่

อยู่ระหว่างด�าเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามก�าหนด เพื่อสร้างการจดจ�าในตราสินค้าของกลุ่มบริษัท 

ชื่อ “ศุภาลัย” จะใช้เป็นชื่อน�าหน้าโครงการต่าง ๆ ทุกโครงการ ตามด้วยช่ือลักษณะหรือรูปแบบโครงการที่แตกต่าง

กันออกไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส�านักงาน 

ให้เช่า โดยเน้นท่ีท�าเลที่เป็นแหล่งธุรกิจการค้า อีกท้ังบริษัทย่อย ยังด�าเนินธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์  

รวมทัง้บริหารจัดการโรงแรม และสถานพกัตากอากาศอีกด้วย ปัจจบุนั สถานภาพของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย เตบิโตขึน้ 

จนอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

/1 ถือหุ้นโดยนายประทีป ตั้งมติธรรม และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535)

/2 นายประทีป ตั้งมติธรรม นายชวน ต้ังมติธรรม ซ่ึงมีความสัมพันธ์เป็นพ่ีชายของนายประทีป ต้ังมติธรรม และนางอัญชัญ ต้ังมติธรรมซึ่งเป็นภรรยา
นายชวน ต้ังมติธรรม ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 5.06 ของทุนช�าระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือเป็นบุคคลธรรมดาหลายรายที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
นายประทีป ตั้งมติธรรม 

/3 ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นของกลุ่มนายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพ่ีชายของนายประทีป ต้ังมติธรรม สัดส่วนรวม 4.65% และนิติบุคคลและ
บุคคลธรรมดาที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม 

 บริษัท ศุภาลัย
พรอพเพอร์ตี้ 

แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 
(“SPM”)

“บริหารจัดการ
โรงแรม”

  บริษัท ภูเก็ตเอสเตท 
จ�ากัด/2

(“PE”)
“โรงแรมพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์”

 Supalai Australia 
Holdings Pty. Ltd. (“SAH”)

“ลงทุนในบริษัทต่างๆ”

 Supalai Officer 
Development 

Pty. Ltd. (“SOD”)
“ลงทุนในบริษัทต่างๆ”

 Supalai Greenvale 
Development 

Pty. Ltd. (“SGV”)
“ลงทุนในบริษัทต่างๆ”

Supalai Rippleside 
Development 

Pty. Ltd. (“SRD”)
“ลงทุนในบริษัทต่างๆ”

บริษัท ศุภาลัยอิสาน 
จ�ากัด (“SPN”)

“พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์”

  บริษัท หาดใหญ่
นครินทร์ จ�ากัด/3

(“HN”)
“พัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

 Supalai Philippines 
Incorporate

(“SPI”)
“ให้เช่าอาคาร
ส�านักงาน”

 Supalai Singapore 
Holdings Pte. Ltd. 

(“SSH”)
“ลงทุนในบริษัท
ต่างประเทศ”

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
(SPALI)

“พัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

กลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม/1

0.004% 1.91%

99.99%

100.00% 100.00% 100.00%

100.00%

81.51% 96.77% 56.52% 100.00% 100.00%

0.13%

29.35%

5.40%
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บริษัทฯ มีบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้องท้ังสิ้น 10 บริษัท ประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

(1)	 บริษัท	ศุภาลัย	พรอพเพอร์ตี	้แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	(“SPM”)

 บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.91 ของทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท ด�าเนินธุรกิจบริหารดูแลและจัดการโรงแรม 

ภัตตาคาร สถานพักตากอากาศและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน ด�าเนินการบริหารโรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก 

รีสอร์ท แอนด์ สปา

 ในระหว่างปี 2560 บมจ.ศุภาลัย ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ถืออยู่ใน SPM ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็น

ร้อยละ 99.99

(2)	 บริษัท	หาดใหญ่นครินทร์	จ�ากัด	(“HN”)

 HN จัดต้ังขึ้นในปี 2531 จากการรวมกลุ่มของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มนายประทีป 

ตั้งมติธรรม กลุ่มนายชวน ตั้งมติธรรม และ บมจ.มั่นคงเคหะการ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 5.40 ร้อยละ 4.65 และ

ร้อยละ 6.03 ตามล�าดับ ต่อมาในปี 2539 บริษัทฯเห็นศักยภาพของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา อีกทั้ง

ยังเป็นการขยายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค บริษัทฯจึงได้เข้าร่วมลงทุนใน HN ในสัดส่วนร้อยละ 49.89 ของทุนจดทะเบียน

จ�านวน 191.50 ล้านบาท ปัจจุบัน พัฒนาโครงการอาเซี่ยนเทรดเซ็นเตอร์ ศูนย์ธุรกิจครบวงจร โครงการคอนโดมิเนียม

ระดับกลาง 2 โครงการ และโครงการบ้านจัดสรรอีก 8 โครงการ

 ในระหว่างปี 2558 บมจ.ศุภาลัย ได้ซื้อหุ้นเพิ่มจาก บมจ.มั่นคงเคหะการ ที่ถืออยู่ใน HN ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้น

เพิ่มเป็นร้อยละ 55.92 ในระหว่างปี 2560 บมจ.ศุภาลัย ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ถืออยู่ใน HN ท�าให้สัดส่วนการ

ถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 56.52 

(3)	 บริษัท	ศุภาลัยอิสาน	จ�ากัด	(“SPN”)

 บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.77 ของทุนจดทะเบียนจ�านวน 335.45 ล้านบาท ด�าเนินธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบัน ด�าเนินโครงการบ้านจัดสรร 6 โครงการในจังหวัดขอนแก่น

(4)	 บริษัท	ภูเก็ตเอสเตท	จ�ากัด	(“PE”)

 PE จดัต้ังขึน้ในปี 2532 เพือ่ซือ้ทีดิ่นทีจั่งหวัดภเูกต็ ต่อมาในปี 2544 SPM ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ได้เข้าร่วม

ทนุใน PE เพ่ือสร้างโรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวัดภเูกต็ เน่ืองจากเหน็ถงึศักยภาพของโรงแรมในจงัหวัดภเูกต็ แต่เน่ืองจาก

การพัฒนาโรงแรมทีจั่งหวัดภเูกต็ดังกล่าวต้องใช้เงนิลงทนุค่อนข้างสงู และ SPM มเีงนิทนุไม่เพียงพอ จงึได้ขายหุน้ทัง้หมด

ให้บริษัทฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2553 ของบริษัท ภูเก็ต เอสเตท จ�ากัด 

มมีติให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเดมิ 153.6 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่ 307.3 ล้านบาท บริษทัฯลงทนุเพิม่เป็นจ�านวน

เงิน 143.7 ล้านบาท ท�าให้บริษัทฯมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 81.51 ปัจจุบัน PE 

ประกอบธุรกิจพัฒนาบ้านพักตากอากาศเพื่อเช่าระยะยาวและบริหารโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
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(5)	 Supalai	Philippines	Incorporate	(“SPI”)	

 ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯได้ลงทุนใน Supalai Philippines Incorporate ซ่ึงเป็นบริษัทที่จัดต้ังขึ้นในประเทศ

ฟิลิปปินส์ จ�านวน 599,999,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Philippines Incorporate โดยประกอบธุรกิจ

อาคารส�านักงานให้เช่าในประเทศฟิลิปปินส์

(6)	 Supalai	Singapore	Holdings	Pte.	Ltd.	(“SSH”)	

 ในระหว่างปี 2557-2560 บริษัทฯได้ลงทุนใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น

ในประเทศสงิคโปร์ จ�านวน 74,793,102 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ประกอบ

ธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างประเทศ

(7)	 Supalai	Australia	Holdings	Pty.	Ltd.	(“SAH”)	

 ในระหว่างปี 2557-2560 Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงทุนใน        

Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จ�านวน 38,590,100 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 100 ของ Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ประกอบธุรกจิเพือ่การลงทนุในบริษทัต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

(8)	 Supalai	Rippleside	Development	Pty.	Ltd.	(“SRD”)	

 ในระหว่างปี 2557-2560 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Rippleside Development 

Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จ�านวน 8,150,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai 

Rippleside Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

(9)	 Supalai	Officer	Development	Pty.	Ltd.	(“SOD”)	

 ในระหว่างปี 2557-2560 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Officer Development 

Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จ�านวน 4,500,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai 

Officer Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

(10)Supalai	Greenvale	Development	Pty.	Ltd.	(“SGV”)	

 ในระหว่างปี 2558 และปี 2560 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Greenvale 

Development Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จ�านวน 9,087,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 

ของ Supalai Greenvale Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย
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จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ

• มีประสบการณ์ด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ มากว่า 30 ปี จงึสามารถพัฒนาสนิค้าทีม่คีณุภาพดตีรงตามความต้องการ

ของผู้บริโภคในต้นทุนที่แข่งขันกับตลาดได้

• สถานที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่มีศักยภาพ ทั่วทุกทิศทางในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้ง

ต่างจังหวัด โดยมีผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ท�าให้

เพิ่มโอกาสในการขายและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

• การพัฒนาคุณภาพของสนิค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ตอบสนองกบัความต้องการของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

จนท�าให้บริษัทฯ เป็นผู้น�าบ้านและอาคารประหยัดพลังงาน ที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือ

• การวางระบบงานที่เป็นมาตรฐาน โดยการออกแบบ การก่อสร้าง การใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน และเน้นการให้

บริการหลังการขายภายหลังการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ โดยดูแลและพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่น 

เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งมีขอบเขต

การควบคุมระบบคุณภาพครบวงจรตลอดการผลิตจนถึงการส่งมอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ท�าให้สามารถ

ส่งมอบงานแก่ลูกค้าเร็วขึ้น

• การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถขาย พัฒนา ก่อสร้าง และส่งมอบโอนกรรมสิทธิ์ได้เร็ว 

รวมทั้งการส�ารวจศึกษาวิจัยเพื่อดูความต้องการของลูกค้า และประเมินศักยภาพของที่ดินที่จะน�ามาพัฒนา ก่อนที่

จะพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในโครงการที่มีอยู่หรือลงทุนในโครงการใหม่ โดยก�าหนดขนาดโครงการแต่ละโครงการ

ไม่ให้ใหญ่เกินไป เพื่อลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงความนิยมของตลาด อีกทั้งยังจ�ากัดงบประมาณในการลงทุน

ต่อโครงการและเพื่อใช้เวลาในการขายโครงการให้สั้นลง

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการสร้างประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายในระยะยาว เพือ่ให้บริษทัฯ เติบโตอย่างยัง่ยนื 

ดังนี้ 

1. การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

2. การสร้างสภาพแวดล้อมให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุข (Happy Workplace) เน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อย่างต่อเนื่อง ให้มีศักยภาพในการท�างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถพัฒนาระดับการให้บริการให้อยู่

ในช้ันแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ประสบ

ความส�าเร็จ 

3. การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้รับเหมา โดยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และจริยธรรมในการด�าเนิน

ธุรกิจ

4. การสร้างความเป็นเลศิด้านสนิค้าและบริการ เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทกุระดับ ทัง้ในประเทศ และ

ต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ในท�าเลที่เหมาะสมและมีศักยภาพ 

เพื่อตอบสนองความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเร่ืองการวางผัง 
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การออกแบบ การก่อสร้าง การขายและบริการที่ดีเลิศ โดยค�านึงถึงการใช้ประโยชน์และความต้องการของลูกค้า

เป็นส�าคัญ 

5. การป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย...ใส่ใจ 

สร้างสรรค์ สังคมไทย” โดยการตอบแทนสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เช่น การศึกษา ค้นคว้า วิจัย 

และออกแบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน, พฒันาสภาวะแวดล้อมของสงัคมและพืน้ที ่ทีบ่ริษทัฯ ไปพฒันาโครงการต่างๆ 

ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันหรือมูลนิธิการกุศลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคม 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษทั ศภุาลัย จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ด�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง มลัีกษณะ

ผลิตภัณฑ์ตามประเภทของธุรกิจแต่ละประเภท ดังนี้ 

ก. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

1) ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน

บรษิทัฯ ด�าเนินธรุกจิจัดสรรบ้านและทีดิ่นเพือ่จ�าหน่าย เป็นการพัฒนาโครงการบ้านพกัอาศยัในลักษณะแนวราบใน

รูปแบบของบ้านเดี่ยว (Single detached House) บ้านแฝด (Duplex House) และทาวน์โฮม (Townhome) พร้อมการ

พัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ  ในโครงการ บริษัทฯ มีนโยบายขายบ้านพร้อมที่ดินจัดสรร ทั้งบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย และ

บ้านสัง่สร้าง ทัง้น้ีส่วนใหญ่จะขายบ้านทีก่�าลงัก่อสร้างใกล้เสร็จ เพือ่ให้ลกูค้าได้เหน็บ้านในระหว่างสร้างและมคีวามมัน่ใจ

ว่าบ้านจะสร้างเสรจ็ตามก�าหนด โครงการของกลุ่มบรษิัทตัง้อยู่บนที่ดนิท�าเลบรเิวณถนนรอบนอกของกรุงเทพมหานคร 

หรือใกล้กับระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจะมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งในต่างจังหวัดท่ีเป็นศูนย์กลางธุรกิจและ

แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นท�าเลใหม่ที่มีศักภาพและมีความต้องการบ้านพักอาศัยสูง ทุกโครงการของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้

แนวความคิด “ศุภาลัย...ใส่ใจ สร้างสรรค์ สังคมไทย” มีแบบบ้านให้เลือกหลากหลาย ที่ได้รับการออกแบบ สวยงาม 

ไม่ล้าสมัยในรูปแบบ Modern Classic Style อยู่สบาย ประหยัดพลังงาน และเน้นประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่า ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทจะใช้ชื่อโครงการที่ต่างกันตามลักษณะรูปแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน มีชื่อโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ดังนี้ 

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลล่า 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว

ระดับราคา :  6.0 – 16.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับสูงขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 150,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว
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โครงการ ศุภาลัย เอสเซ้นท์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว 3 ชั้น บ้านแฝด 3 ชั้น

ระดับราคา :  7.0 – 14.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับสูงขึ้นไป อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

  รายได้ประมาณ 150,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว

ระดับราคา :  3.5 – 6.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป

  รายได้ประมาณ 70,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว และบ้านรุ่นใหม่

ระดับราคา :  3.7 – 6.2 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป

  รายได้ประมาณ 70,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย วิลล์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม

ระดับราคา :  1.8 – 5.5 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป

  รายได้ประมาณ 35,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ พรีโม่

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม

ระดับราคา :  1.99 – 5.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  รายได้ประมาณ 40,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว
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โครงการ ไพรด์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 

ระดับราคา :  2.4 – 6.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ เบลล่า

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม

ระดับราคา :  1.6 – 5.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ โนโว วิลล์ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม 

ระดับราคา :  1.2 – 2.7 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  รายได้ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ มอนเต้ บิซ

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : อาคารพาณิชย์

ระดับราคา :  3.3 – 7.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุ 30 ปี/เจ้าของกิจการ

  รายได้ ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ปาล์มสปริงส์ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม, บ้านรุ่นใหม่ และบ้านเดี่ยว 

ระดับราคา :  1.7 – 10.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว
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โครงการ รอยัล ริเวอร์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว 

ระดับราคา :  2.2 – 6.7 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป

  รายได้ประมาณ 45,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ เอสเซ้นส์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ 

ระดับราคา :  4.1 – 7.9 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 80,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ โมด้า

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด สไตล์โมเดิร์น

ระดับราคา :  3.7 – 5.9 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ลากูน

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ ทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์น

ระดับราคา :  2.5 – 9.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 40,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว
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2) ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย 

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย หรือคอนโดมิเนียมเพ่ือจ�าหน่าย เป็นการพัฒนาโครงการอาคารชุดใน

ลักษณะแนวสูง โดยโครงการที่พัฒนาจะเลือกท�าเลบริเวณใกล้แหล่งสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่สะดวก รวมถึง

บริเวณริมแม่น�า้เจ้าพระยา โครงการอาคารชุดทีเ่ปิดจ�าหน่ายจะใช้ช่ือโครงการทีต่่างกนัออกไปตามความเฉพาะตวัในรูป

แบบผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังนี้

โครงการ ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท39

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  5 – 54 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 80,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  4.28 – 16.42 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 80,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เอลีท 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  4.35 – 19.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว 

โครงการ ศุภาลัย เวลลิงตัน

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  2.7 – 20.3 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว
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โครงการ ศุภาลัย ไลท์ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  2.8 – 4.8 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  1.69 – 8.7 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  1.8 – 10.0 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย วิสต้า 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  1.6 – 4.5 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 28,000 บาท/เดือน/ครอบครัว

 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  1.6 – 5.5 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 28,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

41รายงานประจำาปี 2560



โครงการ ศุภาลัย คิวท์ รัชโยธิน – พหลโยธิน 34

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  1.9 – 3.1 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 28,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว 

โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท

รูปแบบผลิตภัณฑ์ :  คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  1.19 – 4.3 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า :  ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย วิสต้า ภูเก็ต

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  1.3 – 3.9 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  2.4 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ ภูเก็ต ซิตี้

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  1.4 – 3.6 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

42 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)



โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  1.78 – 4.6 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว 

โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ II

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  1.9 – 4.6 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 25,000 บาท/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย มาเรย์@พัทยา

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  1.4 – 4.9 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 30,000 บาท/เดือน/ครอบครัว 

โครงการ ศุภาลัย ลากูน คอนโด

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  1.0 – 2.3 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 18,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว 

โครงการ ซิตี้รีสอร์ท ภาสว่าง-เพชรเกษม @ หาดใหญ่

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม

ระดับราคา :  1.4 – 4.4 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 

  รายได้ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว
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ข. ธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า 

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอาคารส�านักงาน เพื่อให้บริการพื้นที่ส�านักงานให้เช่าแก่ลูกค้า โดยท�าเลที่ตั้งของโครงการจะ

อยู่ในกรุงเทพมหานครบนท�าเลศักยภาพที่สามารถเชื่อมต่อศูนย์กลางธุรกิจ (CBD: Central Business District) ได้ง่าย 

และมสีิง่อ�านวยความสะดวกด้านสาธารณปูโภคและการสือ่สารโทรคมนาคมอย่างครบครัน ปัจจบัุน บริษทัฯ เปิดอาคาร

ส�านักงานให้เช่า “ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์” ตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 เป็นอาคารสูง 33 ชั้น ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่า

ประมาณ 42,000 ตารางเมตร พร้อมอาคารจอดรถ 1 อาคาร โดยออกแบบเป็นอาคารส�านักงานที่เน้นความทันสมัย 

ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมทีม่รีปูทรงอาคารเป็นวงร ีมกีารวางรูปแบบพ้ืนทีใ่ช้สอยภายในอาคารให้มคีวามเหมาะสมและ

เป็นอาคารประหยัดพลังงาน ขนาดพื้นที่ให้เช่ามีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 118-1,000 ตารางเมตรขึ้นไป

Supalai Philippines Inc., ซึ่งเป็นบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจอาคารส�านักงาน เพื่อให้เช่าแก่ลูกค้า โดยตึกเป็นอาคาร

ส�านักงานเกรด A สูง 45 ชั้นรวมที่จอดรถ มีพื้นที่ทั้งหมด 67,590 ตารางเมตร Supalai Philippines เป็นเจ้าของ 16 ชั้น 

พื้นที่รวมประมาณ 20,000 ตารางเมตร อาคารส�านักงานสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ออกแบบโดยส�านักงานสถาปนิก

ระดับโลก คือบริษัท Skidmore, Owings & Merrill ในปี 2542-2543 เคยถูกบันทึกว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในฟิลิปปินส์ 

แม้ว่าตัวอาคารจะสร้างมานานแล้วแต่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยฝ่ายบริหารจัดการอาคารของ Colliers และ Petron 

Mega Plaza Condominium Association โดยได้รับรางวัลด้านการดูแลรักษาอาคารจากการเข้าประกวดกับหน่วยงาน

หลายหน่วยงาน

โดยในปี 2560 Supalai Philippines Inc., ได้ท�าสัญญาขายอาคารส�านักงานให้เช่ามูลค่า 1,620 ล้านเปโซ และ

บันทึกรับรู้ก�าไรจากการขายอาคารส�านักงานให้เช่าดังกล่าวเป็นจ�านวน 669 ล้านเปโซ (จ�านวน 457 ล้านบาท)

ค. ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมุ่งเน้นในต่างจังหวัดที่มีศักภาพ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงแรมและ รีสอร์ท

ที่อยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท 2 แห่งได้แก่ “ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา” ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีซึ่งใกล้

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีห้องพักจ�านวน 138 ห้อง ในบรรยากาศแวดล้อม

ด้วยแมกไม้ สายน�า้ และขุนเขา พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวก และ “ศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต” ตั้งอยู่ที่จังหวัด

ภูเก็ต เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีห้องพักจ�านวน 182 ห้อง ทั้งแบบห้อง Deluxe และแบบ Pool side Villa มีกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายเป็นชาวต่างประเทศเป็นหลัก
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ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทและท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับ 

ดูแลกจิการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ โดยมรีายชือ่และขอบเขต

อ�านาจหน้าที ่ดังน้ี

คณะกรรมการบริษัท 
1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม* ประธานคณะกรรมการบริษัท

2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม* กรรมการ 

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม* กรรมการ

4. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ

5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง กรรมการอิสระ

6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ

7. นายอนันต ์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ

8. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการอิสระ

9. นายอธิป พีชานนท์  กรรมการ

10. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการ

11. นายกริช จันทร์เจริญสุข* กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
12. ดร.สหัส บัณฑิตกุล

เลขานุการบริษัท 
นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

หมายเหตุ *กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

1 102 1198 76 54 312
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คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายอนันต ์ เกตุพิทยา กรรมการตรวจสอบ

3. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์ 

1

2 3
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

นางวารุณ ี ลภิธนานุวัฒน์ 

1
2

3
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คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

3. นายอธิป พีชานนท์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

4. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์

1
2

43
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1. นายอนันต ์ เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

2. นายอธิป พีชานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง   

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง   

4. นางวารุณ ี ลภิธนานุวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง   

5. นายปุณณพันธ ์ เหน่งเพ็ชร กรรมการบริหารความเสี่ยง   

6. นายกิตติพงษ ์ ศิริลักษณ์ตระกูล กรรมการบริหารความเสี่ยง   

7. นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายวรสิทธิ์ ตรีรพัฒนพงค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นางสุชาวดี สรรพอาสา กรรมการบริหารความเสี่ยง   

12. นายกริช จันทร์เจริญสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยง

นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์

50 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)

1 24
3

10
119

8
7

6
5

12



คณะกรรมการบริหาร 
1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร   

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ

1

2

3
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คณะกรรมการจัดการ

1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร

2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ

4. นางวารุณ ี ลภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ

5. นายปุณณพันธ ์ เหน่งเพ็ชร รองกรรมการผู้จัดการ

6. นายกิตติพงษ ์ ศิริลักษณ์ตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานก่อสร้างอาคารสูง

7. นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โครงการภูมิภาค 2

8. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โครงการภูมิภาค 3

9. นายวรสิทธิ์ ตรีรพัฒนพงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

10. นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

11. นางสุชาวดี สรรพอาสา ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารอาวุโส

12. นายกริช จันทร์เจริญสุข ผู้อ�านวยการฝ่ายนิติกรรม

1

10

2

11

9

8

7

6
5

4

3
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ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม 
อาย ุ69 ปี
ประธานคณะกรรมการบรษิทั, ประธานกรรมการบรหิาร

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 26 มิถุนายน 2532 

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที ่24 เมษายน 2561)

28 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

• วิทยาศาสตรดุษฎบัีณฑิตกติติมศักด์ิ (นวัตกรรมการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• M.Arch. (Hons.) (Housing)  
University of Illinois at Urbana-Champaign USA

• สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติการอบรม

• The Job of the CEO-IMD (Institute for Management Development)

• หลักสูตร วตท. ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7

• หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง  
การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสงู  
วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 16 

• หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง  
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�าหรับนักบริหารระดับสูง  
วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง 
สถาบันพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรสัมมนาต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น : Thailand's 3rd  

National Conference on Collective Action Against Corruption  
รุ่นที่ 2/2012

• RCP : Role of Chairman Program (Chairman 2000)  
รุ่นที่ 9/2003

• DCP : Directors Certification Program  
รุ่นที่ 17/2002

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2532-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท,  

 ประธานกรรมการบริหาร 
 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) 

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

 Supalai Greenvale Development PTY.LTD
• 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

 Supalai Officer Development PTY.LTD
• 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

 Supalai Rippleside Development PTY.LTD
• 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

 Supalai Australia Holdings PTY.LTD

คณะกรรมการบริษัท

• 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 Supalai Singapore Holdings PTE.LTD

• 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 Supalai Philippines Incorporated

• 2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 

• 2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท ศุภาลัยอิสาน จ�ากัด

• 2532-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 
 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด

• 2532-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จ�ากัด

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
• 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จ�ากัด

• การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• 2558-ปัจจุบัน อุปนายกสมาคม สมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย
• 2555-ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่า 

 มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ ประเทศไทย
• 2554-ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
• 2543-ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง 
 -ไม่มี-

การถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

• ของตนเอง 
406,865,644 หุ้น อัตราร้อยละ 23.70

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
90,188,200 หุ้น อัตราร้อยละ 5.25

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• เป็นสามีของนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม 
และเป็นบิดาของนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม 
และเป็นพี่ชายของนายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด 

• คณะกรรมการบริษัท 12/12
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นางอัจฉรา  ตั้งมติธรรม
อายุ 69 ปี
กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร,  
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 26 มิถุนายน 2532 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561)
28 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

• M.S. Finance  
at University of Illinois at Urbana-Champaign USA

• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• DCP : Directors Certification Program  

รุ่นที่ 30/2003
• CSP : Company Secretary Program  

รุ่นที่ 1/2002

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2532-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท,  

 รองประธานกรรมการบริหาร, 
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• 2536-ปัจจุบัน กรรมการ 

 บรษิทั ศภุาลัย พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ�ากดั 
• 2536-ปัจจุบัน กรรมการ  

 บริษัท ศุภาลัยอิสาน จ�ากัด
• 2532-ปัจจุบัน กรรมการ  

 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด
• 2532-ปัจจุบัน กรรมการ  

 บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จ�ากัด

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น 
• 2531-ปัจจุบัน กรรมการ 

 บริษัท มั่นคงเอสเตท จ�ากัด

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
 -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

• ของตนเอง 
90,188,200 หุ้น อัตราร้อยละ 5.25

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
406,865,644 หุ้น อัตราร้อยละ 23.70

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• เป็นภรรรยาของ ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม  
และเป็นมารดาของนายไตรเตชะ  ตั้งมติธรรม

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 -ไม่มี-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด 

• คณะกรรมการบริษัท 11/12

• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2/2
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นายไตรเตชะ  ตั้งมติธรรม 
อายุ 39 ปี
กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท,  
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 21 เมษายน 2552 

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561)
9 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ด้านการตลาดและการบริหารกลยุทธ์)  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Bachelor of Commerce at the University of Melbourne,  

Majoring in Marketing Economics

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• DCP : Directors Certification Program   

รุ่นที่ 120/2009

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2552-ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท,  

 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ,  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• 2550-ปัจจุบัน    กรรมการ  

 บริษัท ศุภาลัยอิสาน จ�ากัด  

• การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น 
• 2552-ปัจจุบัน    กรรมการ  

 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง 

 -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

• ของตนเอง 
1,332,000 หุ้น อัตราร้อยละ 0.08

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• เป็นบุตรชายของดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม และนางอัจฉรา  ตั้งมติธรรม  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 -ไม่มี-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

• คณะกรรมการบริษัท 12/12

• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 1/1 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1
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• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
• 2529-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

 บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จ�ากัด

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2543-2559 กรรมการอิสระ, 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

• ของตนเอง
 - ไม่มี -

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี -

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

• คณะกรรมการบริษัท 12/12

• คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 

• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2/2

นายประกิต  ประทีปะเสน 
อายุ 75 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 25 เมษายน 2544

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561 )
17 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

• M.A. Business Administration Wayne State University,  
Detroit, Michigan, U.S.A

• B.A. Science in Business Administration,  
Silliman University, Durnaguete, Philippines

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรสินเชื่อชั้นสูง  
สถาบันสินเชื่อธนาคารซิตี้แบงค์ ประเทศฟิลิปปินส์ 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด  
และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

• หลักสูตรพิเศษ  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมส�าหรับผู้บริหาร  
สถาบันเอ็มไอที รัฐแมชซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรสัมมนา R-CAC : Thailand’s 4th National  

Conference on Collective Action Against Corruption  
รุ่นที่ 1/2013

• RCP : Role of Chairman Program  
รุ่นที่ 15/2007

• DAP : Director Accreditation Program  
รุ่นที่ 1/2003

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

 บรษิทั อาเชียนมารนี เซอร์วิสส์ จ�ากดั (มหาชน)
• 2546-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  

 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
• 2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

 บริษัท ซัสโก้ จ�ากัด (มหาชน)
• 2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท หาดทิพย์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 บรษิทั ลคักีเ้ทค็ซ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

• 2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,  
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

• 2534-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
• 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

 บริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จ�ากัด
• 2546-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
• 2531-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  

 ส�านักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จ�ากดั

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
• 2536-2560 กรรมการ  

 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

• ของตนเอง
 2,231,466 หุ้น อัตราร้อยละ 0.13

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่มี-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด
• คณะกรรมการบริษัท 12/12
• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2/2

รศ.ดร.วิรัช  อภิเมธีธ�ารง
อายุ 75 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 5 ตุลาคม 2535

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561)
25 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

• Ph.D (Finance) University of Illinois  
at Urbana-Champaign USA 

• M.B.A. Gothenburg, Sweden 

• M.A.S. University of Illinois  
at Urbana-Champaign (UIUC), USA

• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2015  

"Chairman Role in Building Independence across the Board"  
รุ่นที่ 1/2015

• CGI : Corporate Governance for Capital Market  
Intermediaries รุ่นที่ 5/2015

• หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2014  
“Chairman Role in Building Independence across the Board”  
รุ่นที่ 1/2014

• ACEP : Anti-Corruption for Executive Program  
รุ่นที่ 4/2012

• หลักสูตรสัมมนา R-SS: Special Seminar  
รุ่นที่ 1/2010

• หลักสูตรสัมมนา M-DLB: Director Luncheon Briefing  
รุ่นที่ 1/2009

• หลักสูตรสัมมนา M-AGM: Annual General Meeting  
รุ่นที่ 1/2009

• DAP : Director Accreditation Program  
รุ่นที่ 2/2003

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

 บรษิทั เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (มหาชน)
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
• 2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2549-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

 บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ�ากดั (มหาชน) 
• 2538-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

 บรษิทั เมโทรซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน)
• 2535-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,  

 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
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รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ 
อายุ 71 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 13 ตุลาคม 2558

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561)
2 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

• Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica,  
Universidad Complutense de Madrid, Spain

• Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration),  
Universite de Nancy, France

• Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica Economica,  
Universidad Complutense de Madrid, Spain

• ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• DAP : Director Accreditation Program  

รุ่นที่ 34/2005

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,  

 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  
 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

• 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง  
 จ�ากัด (มหาชน)

• 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,  
 กรรมการตรวจสอบ  
 ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

• 2547-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ  
 บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน)

• 2540-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
• 2540-2559 กรรมการ, 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :

• ของตนเอง
 -ไม่มี-

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่มี-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

• คณะกรรมการบริษัท 12/12

• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 1/1
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นายอนันต์  เกตุพิทยา

อาย ุ66 ปี
กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

วันทีไ่ด้รบัต�าแหน่ง 22 มกราคม 2544

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที ่24 เมษายน 2561)
17 ปี 3 เดือน

คุณวุฒกิารศกึษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรสัมมนา R-ACF : Audit Committee Forum "The Audit 

Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight"  
รุ่นที่ 1/2017

• หลักสูตรสัมมนา M-DBT : IOD Breakfast Talk 2/2017  
“Cybersecurity: Risks, Liabilities, and Best Practices"  
รุ่นที่ 2/2017

• หลักสูตรสัมมนา NDC : National Director Conference 2017  
รุ่นที่ 1/2017

• หลักสูตรสัมมนา M-AGM : AGM 2017 & Dinner Talk  
"Board of directors and their roles in driving Thailand forward"  
รุ่นที่ 1/2017

• หลักสูตรสัมมนา R-DF : Director Forum 2017  
"The Board's Role in CEO Succession Planning" รุ่นที่ 1/2017

• หลักสูตรสัมมนา M-DLB : IOD Director’s Briefing 2/2017 : 
Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook 
for 2017 รุ่นที่ 2/2017

• National Director Conference 2016 : Enhancing Growth 
Through Governance in Family-Controlled Businesses

• RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders  
รุ่นที่ 1/2015

• หลักสูตรสัมมนา Director Forum 2/2015 : Building better 
board through effective independent Director

• หลักสูตรสัมมนา C-Conference : “Thailand's 5th National 
Conference on Collective Action Against Corruption” รุน่ที ่1/2014

• AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 17/2014
• RMP : Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013
• หลกัสตูรสัมมนา SE2 :”Risk Resilience: How the company’s 

directors should deal with the issues of Enterprise Risk  
Management?” รุ่นที่ 2/2013

• หลักสูตรสัมมนา SE3 : CNBC Summit: Myanmar รุ่นที่ 3/2013
• หลักสูตรสัมมนา R-Forum : “Director Nomination Issues and 

Trend” รุ่นที่ 1/2013
• หลักสูตรสัมมนา DTT : Personal Financial Planning Workshop  

for Directors รุ่นที่ 1/2013
• หลักสูตรสัมมนา AGM : “Integrity Pact มาตรการส�าคัญ 

ของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น” รุ่นที่ 1/2013
• หลักสูตรสัมมนา NDC : The 2nd National Director Conference 

2013 “Board Leadership Evolution” รุ่นที่ 1/2013
• หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board  

in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis  
and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013

• HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012 
• QFR : Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที ่1/2006
• DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004
• ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004
• DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002

ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่ง
• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ากัด (มหาชน)

• 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน,  
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน)

• 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน,  
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จ�ากัด (มหาชน) 

• 2546-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,  
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน   
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,  
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,  
 บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)

• 2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) 

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
• 2551-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ,  

 กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 

• 2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จ�ากัด

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง
 –ไม่มี-

การถือหุ้นสามญัของบรษิทัฯ (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560)
• ของตนเอง
 -ไม่มี- 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี-

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 
 -ไม่มี-

ประวัตกิารท�าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา
 -ไม่มี-

จ�านวนครัง้เข้าประชมุ/จ�านวนท้ังหมด
• คณะกรรมการบริษัท 12/12
• คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1
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ผศ.อัศวิน  พิชญโยธิน 
อายุ 77 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 10 พฤษภาคม 2554

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561)
6 ปี 11 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

• Master of Architecture, University of Illinois, USA

• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy  

รุ่นที่ 29/2017
• AACP : Advanced Audit Committee Program  

รุ่นที่ 24/2016
• FSD : Financial Statements for Directors  

รุ่นที่ 26/2014
• ACP : Audit Committee Program  

รุ่นที่ 38/2012 
• DAP : Director Accreditation Program  

รุ่นที่ 91/2011

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  

 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

• การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• 2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย  

 กลุ่มการค้าอสงัหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, ออกแบบ
• 2556-ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่า  

 มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ 
• 2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  

 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
• 2552-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการ 

 ก�าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ  
 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

• 2545-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒ ิสาขาการพัฒนาธรุกจิอสังหาริมทรัพย์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• 2544-ปัจจุบัน ประธานทีป่รกึษาโรงเรียนธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์  
 (TREBS: Thailand Real Estate Business School)

• 2543-ปัจจุบัน อาจารย์พเิศษ ประจ�าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  
 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 และ โรงเรยีนธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์ไทย

• 2543-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย,  
 สมาคมบ้านจัดสรร,  
 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

• 2543-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจ�าโครงการปริญญาโท  
 บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• 2540-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจ�าโครงการ  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  
 การประเมินค่าทรัพย์สิน  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง 

• การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• 2554-2558 อนุกรรมการ กพส.ของคณะกรรมการ 

 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
 กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ

• 2554-2557 ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย 
 ด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

• 2554-2557 ที่ปรึกษาคณะท�างาน 
 โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน  
 “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 

• 2554-2557 กรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 
 ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ที่เกียกกาย

• 2554-2556 ประธานคณะกรรมการจัดท�าราคาค่าก่อสร้าง 
 อาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 
 แห่งประเทศไทย

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

• ของตนเอง

 -ไม่มี- 

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด 

• คณะกรรมการบริษัท 12/12

• คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12

60 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)



นายอธิป  พีชานนท์ 
อายุ 59 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการก�ากับดูแลกิจการ,  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 2 มีนาคม 2535 

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561)

26 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา

• M.B.A (International Business) Georgia State University, USA

• M.B.A (Finance) Mercer University, USA

• บัญชีบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ.รุ่น 22(วปอ.2552)

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT)  
รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ACPG : Anti-Corruption the Practical Guide  

รุ่นที่ 37/2017
• HRP : How to Develop a Risk Management Plan 

รุ่นที่ 12/2017
• RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders 

รุ่นที่ 6/2017
• DAP : Director Accreditation Program 

รุ่นที่ 8/2004
• DCP : Directors Certification Program  

รุ่นที่ 24/2002

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2535-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท,  

 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ,  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)  

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• 2558-ปัจจุบัน กรรมการ  

 Supalai Greenvale Development PTY.LTD
• 2557-ปัจจุบัน กรรมการ  

 Supalai Officer Development PTY.LTD
• 2557-ปัจจุบัน กรรมการ  

 Supalai Rippleside Development PTY.LTD
• 2557-ปัจจุบัน กรรมการ  

 Supalai Australia Holdings PTY.LTD
• 2557-ปัจจุบัน กรรมการ  

 Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการ  

 Supalai Philippines Incorporated

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น

• ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
• 2559-ปัจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปด้านการผังเมืองและ 

 การใช้พื้นที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
• 2558-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ 

 พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย
• 2558-ปัจจุบัน กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• 2556-ปัจจุบัน นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
• 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• 2551-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้า 

 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้าง  
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• 2547-ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย
• 2547-ปัจจุบัน คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• 2553-2557 กรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

• ของตนเอง
 5,334,140 หุ้น อัตราร้อยละ 0.31
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่มี-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 -ไม่มี-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด 

• คณะกรรมการบริษัท 12/12

• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 1/1

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 0/1
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นายประศาสน์  ตั้งมติธรรม 
อายุ 67 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 25 เมษายน 2544

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561)

17 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมส�ารวจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• SFE : Successful Formulation & Execution The Strategy  

รุ่นที่ 14/2012
• DCP : Directors Certification Program  

รุ่นที่ 36/2003
• DCP Diploma : Directors Certification Program Diploma 

รุ่นที่ 11/2003 
• หลักสูตรสัมมนา SE2 : “Risk Resilience: How the company’s  

directors should deal with the issues of Enterprise Risk  
Management” รุ่นที่ 2/2013

• หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in 
the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the 
Oversight of (Foreign) Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2544-ปัจจุบัน กรรมการ  

 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) 

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• 2558-ปัจจุบัน กรรมการ 

 Supalai Greenvale Development PTY.LTD
• 2557-ปัจจุบัน กรรมการ 

 Supalai Officer Development PTY.LTD
• 2557-ปัจจุบัน กรรมการ 

 Supalai Rippleside Development PTY.LTD
• 2557-ปัจจุบัน กรรมการ 

 Supalai Australia Holdings PTY.LTD
• 2557-ปัจจุบัน กรรมการ 

 Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
• 2556-ปัจจุบัน กรรมการ 

 Supalai Philippines Incorporated

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง 
 -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

• ของตนเอง
 -ไม่มี-

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• น้องชายของ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด

• คณะกรรมการบริษัท 12/12

• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 1/1
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นายกริช  จันทร์เจริญสุข
อายุ 47 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 22 เมษายน 2557

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561)
4 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
• RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders  

รุ่นที่ 1/2015
• หลักสูตรสัมมนา พรบ.ต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ที่คณะกรรมการควรทราบ 4/2015
• DCP : Directors Certification Program  

รุ่นที่ 193 / 2014

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง :

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2557-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง
 -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

• ของตนเอง
 -ไม่มี-

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่มี-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี-

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/จ�านวนทั้งหมด
• คณะกรรมการบริษัท 12/12
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1
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ดร.สหัส บัณฑิตกุล 
อาย ุ67 ปี
ทีป่รึกษาคณะกรรมการบรษิทั

วันทีไ่ด้รบัต�าแหน่ง 14 พฤศจิกายน 2558

ระยะเวลาการท�างาน (นับถึงวันที ่24 เมษายน 2561)
2 ปี 5 เดือน

คุณวุฒกิารศกึษา

• ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล  
มหาวิทยาลัยมิชิแกน เมืองแอนอาเบอร์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา (2521)

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  
มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ(2527)

• ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2516)

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเครื่องกล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2514)

ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรทางบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ

• วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ภูมิพลังแผ่นดิน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 (ภพผ.1)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  
สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน.2)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  
ด้านการค้าและการพาณิชย์  
มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย รุ่นที่ 5 (TEPCoT.5)

• หลักสูตรด้านความมั่นคงขั้นสูง  
สมาคม วปอ. (สวปอ.มส.2)

• หลักสูตร วตท.ผู้บริหารระดับสูง  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 (วตท.7)

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
• DCP : Directors Certification Program  

รุ่น 54/2006 (DCP.54)

• หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง  
วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า  
รุ่นที่ 5 (ปปร.5)

• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร  
ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 1  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2546)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย ์
ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา (ปธพ.4)

ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

• การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการอ�านวยการ  

 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

• การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• 2555-2558 กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การถือหุ้นสามญัของบรษิทัฯ (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560)

• ของตนเอง
 -ไม่มี-

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี-

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
 -ไม่มี-

ประวัตกิารท�าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา
 -ไม่มี-

จ�านวนครัง้เข้าประชมุ/จ�านวนท้ังหมด
• คณะกรรมการบริษัท 12/12

64 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)



นางวารุณี  ลภิธนานุวัฒน์ 
อาย ุ56 ปี
เลขานุการบรษิทั, รองกรรมการผูจ้ดัการ

คุณวุฒกิารศกึษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

• หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง  
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง  
วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 10

• หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบัญชีภาษีอากร 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• EMT : Effective Minute Taking  

รุ่นที่ 16/2010
• BRP : Board Reporting Program  

รุ่นที่ 3/2010 
• หลักสูตรสัมมนา C-Seminar : Anti Corruption Seminar  

รุ่นที่ 3/2012
• หลักสูตรสัมมนา : R-CS : Equipping Your Board for AGM  

รุ่นที่ 1/2013

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2545-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท, 

 รองกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง
 -ไม่มี-

การถือหุ้นสามญัของบรษิทัฯ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560)

• ของตนเอง
 -ไม่มี-

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี-

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
 -ไม่มี-

ประวัตกิารท�าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา
 -ไม่มี-
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การประชุมกรรมการ และการเข้าอบรมหลักสูตร 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ

ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 12 คร้ัง โดยมกีรรมการและทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั 

ทั้งหมด 12 ท่าน และบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้

ความสามารถในการปฏบัิติหน้าทีก่รรมการอย่างสม�า่เสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมลูในประวัติของแต่ละท่าน) มปีระวัติ

ได้เข้ารับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) แล้ว โดยบรษิทัฯ ให้การสนับสนุนและด�าเนินการ 

ให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตร

ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยสามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมและการอบรมได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ วันที่เข้ารับตำาแหน่ง
การเข้าร่วม 

ประชุมกรรมการ
ปี 2560

อบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย1

1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม 26/06/2532 12/12 DCP, RCP, M-DLB

2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม 26/06/2532 11/12 DCP, CSP

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม 21/04/2552 12/12 DCP

4. นายประกิต ประทีปะเสน 25/04/2544 12/12 DAP, RCP,R-CAC

5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง 05/10/2535 12/12 DAP, ACEP, R-CF, CGI, R-CF, ACEP, 
M-DLB, M-ACM

6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 13/10/2558 12/12 DAP

7. นายอนันต ์ เกตุพิทยา 22/01/2544 12/12 DCP, ACP, DAP, QFR, HRP, RMP, 
R-Forum, DTT, AGM, SE2, SE3, DBT, 

AACP, RCL, M-DLB, R-DF,
 M-AGM, NDC, M-DBT, R-ACF

8. ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน 10/05/2554 12/12 DAP , ACP, FSD, AACP, SFE

9. นายอธิป พีชานนท์ 02/03/2535 12/12 DCP , DAP, RCL, HRP, ACPG

10. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม 25/04/2544 12/12 DCP, DCP Diploma , SFE, SE2, DBT

11. นายกริช จันทร์เจริญสุข 22/04/2557 12/12 DCP,RCL

หมายเหตุ1

AACP : Advanced Audit Committee Program 
ACEP : Anti-Corruption for Executive Program
ACP : Audit Committee Program
ACPG : Anti-Corruption the Practical Guide
AGM : Integrity Pact มาตรการส�าคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น
CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
CSP : Company Secretary Program
DAP : Director Accreditation Program
DCP : Directors Certification Program
DCP Diploma : Directors Certification Program Diploma
DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors
FSD : Financial Statements for Directors
HRP : How to Develop a Risk Management Plan
M-DLB : Director Lunch on Briefing
M-AGM : Annual General Meeting
M-DBT : Director Breakfast Talk “Cybersecurity: Risks, Liabilities,  
  and Best Practices”
NDC : National Director Conference

QFR : Improving the Quality of Financial Reporting
RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders
RCP : Role of Chairman Program
RMP : Risk Management Committee Program
R-ACF : Audit Committee Forum
R-CAC : Thailand’s 4th National Conference  
  on Collective Action Against Corruption
R-CF : Meeting the AEC ChallengeขRole of the Chairman
R-DF : Director Forum 2017
R-Forum : Director Nomination Issues and Trend
R-CS : Equipping Your Board for AGM Compensation  
  Survey Report 2014
SE2 : Risk ResilienceขHow the company’s  
  directors should deal with the issues  
  of Enterprise Risk Management?
SE3 : CNBC Summit : Myanmar
SFE : Successful Formulation & Execution the Strategy
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โดยในปี 2560 มีกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 

รายชื่อ ข้อมูลการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน • หลักสูตร SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 29/2017 

นายอธิป พีชานนท์ • หลักสูตร RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 6/2017

• หลักสูตร HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 12/2017 

• หลักสูตร ACPG : Anti-Corruption the Practical Guide รุ่นที่ 37/2017 

นายอนันต ์ เกตุพิทยา • หลักสูตรสัมมนา R-DF : Director Forum 2017  
“The Board’s Role in CEO Succession Planning” รุ่นที่ 1/2017 

• หลักสูตรสัมมนา M-AGM : AGM 2017 & Dinner Talk  
“Board of directors and their roles in driving Thailand forward” รุ่นที่ 1/2017 

• หลักสูตรสัมมนา NDC : National Director Conference 2017 รุ่นที่ 1/2017 

• หลักสูตรสัมมนา R-ACF : Audit Committee Forum  
“The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight” รุ่นที่ 1/2017 

• หลักสูตรสัมมนา M-DLB : IOD Director’s Briefing 2/2017 : Directing in the Year of the Rooster: 
Hot Issues and Outlook for 2017 รุ่นที่ 2/2017 

• หลักสูตรสัมมนา M-DBT : IOD Breakfast Talk 2/2017 “Cybersecurity: Risks, Liabilities,  
and Best Practices” รุ่นที่ 2/2017

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การน�าเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการต่อผู้ถือหุ้น  

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าการพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือเสนอแนะ 

ให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างชัดเจน 

และโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกันประกอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว 

ทางธุรกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  
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โดยในปี 2560 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตอินุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ เมือ่วันที ่21 เมษายน 2560 แยกเป็นดงันี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ 40,000 บาท/คน/เดือน

2. ค่าบ�าเหน็จ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ 700,000 บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/เดือน

2. กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนของกรรมการอื่นๆ : ก�าหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย  
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและอนุกรรมการอื่นๆ 
ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง)

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

1. ประธานกรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง

2. กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

3. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

3.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิท่ีได้รบัเป็นรายบุคคล ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุย่อย

(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประจำาปี 2560

ค่าตอบแทนรายเดือน เงิน
บำาเหน็จ
กรรมการ

รวม 
ค่า

ตอบแทน
ที่กรรมการ
แต่ละท่าน

ได้รับ

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
กำากับ 

ดูแลกิจการ

กรรมการ
สรรหา 
และ

กำาหนดค่า
ตอบแทน

กรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

1.ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม 440 - - - - 700 1,140

ประธานคณะกรรมการบริษัท,  
ประธานกรรมการบริหาร

2.นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม 440 - - - - 700 1,140

กรรมการบริษัท, รองประธาน
กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

3.นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม 440 - - - - 700 1,140

กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท, 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ,  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประจำาปี 2560

ค่าตอบแทนรายเดือน เงิน
บำาเหน็จ
กรรมการ

รวม 
ค่า

ตอบแทน
ที่กรรมการ
แต่ละท่าน

ได้รับ

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
กำากับ 

ดูแลกิจการ

กรรมการ
สรรหา 
และ

กำาหนดค่า
ตอบแทน

กรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

4.นายประกิต ประทีปะเสน 440 340 - 50 - 700 1,530

กรรมการอิสระ,  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

5.รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง 440 - - 40 - 700 1,180

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

6.รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 440 - 25 - - 700 1,165

กรรมการอิสระ,  
ประธานคณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ

7.นายอนันต์ เกตุพิทยา 440 280 - - 25 700 1,445

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

8.ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน 440 280 - - - 700 1,420

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

9.นายอธิป พีชานนท์ 440 - 20 - 20 700 1,180

กรรมการบรษิทั, กรรมการก�ากบัดูแล
กจิการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

10.นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม 440 - 20 - - 700 1,160

กรรมการบรษิทั,  
กรรมการก�ากบัดูแลกจิการ

11.นายกริช จันทร์เจริญสุข 440 - - - - 700 1,140

กรรมการบริษัท,  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

รวม 4,840 900 65 90 45 7,700 13,640
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3.2 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ปี 2557-2560

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน

1.ค่าตอบแทน 11 4,480 12 4,810 11 4,940 11 5,940

2.เงินบ�าเหน็จ 11 5,000 11 7,700 11 6,100 11 7,700

รวม 9,480 12,510 11,040 13,640

3.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทที่ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ค่าตอบแทน
จำานวนเงินประจำาปี 2560

คณะกรรมการบริษัท จำานวน 3 ท่าน*

เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ 16,004

หมายเหตุ ได้แก่ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม และนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม โดยได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด และ 
บริษัท ศุภาลัยอิสาน จ�ากัด

3.4 ค่าตอบแทนอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการได้รับสิทธิในการซื้อท่ีอยู่อาศัย คือ บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดโครงการ  

ทีบ่รษิทัฯ พฒันาขึน้เพือ่ขายให้กบับุคคลทัว่ไปได้รบัส่วนลดพเิศษ รวมถงึจัดให้มกีารจดัท�าประกนัค่าเสยีหายในการฟ้องร้อง 

กรรมการ 

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

4.1 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัเงนิ

บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดตัวช้ีวัดและ 

ต้ังค่าเป้าหมายไว้ (Key Performance Indicators : KPIs) และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นตัวเงินให้สอดคล้องกับ 

ผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ รวมถงึท�าหน้าทีพ่จิารณากล่ันกรองอัตราค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสงู ได้แก่ ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการอาวุโส และผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารสี่ล�าดับแรกจ�านวน 6 ท่าน มีค่าตอบแทน ดังนี้
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(หน่วย : พันบาท)

ค่าตอบแทน จำานวนเงินประจำาปี 2560

ผู้บริหารสี่ลำาดับแรก จำานวน 6 ท่าน

เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม 137,279

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรวม 4,832

รวม 142,111

คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระท�าผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูก 

ฟ้องร้องคดีอาญา การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

4.2 ค่าตอบแทนอืน่ๆ ท่ีมใิช่ตวัเงนิหรอืค่าสทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ

• ได้รับส่วนลดราคาพิเศษทุก ๆ 5 ปี ส�าหรับสิทธิในการซื้อที่อยู่อาศัย คือ บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุด

โครงการ ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อขายให้กับบุคคลทั่วไป  ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้สถาบันครอบครัว 

• ตรวจสุขภาพประจ�าปี

5. บุคลากร

5.1 จ�านวนพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ แบ่งสายงานออกเป็น 2 สายงาน คือ สายงานหลักประกอบด้วย งานก่อสร้าง งานขาย และสายงาน

สนับสนุน เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายนิติกรรม ฯลฯ มีรายละเอียดจ�านวนพนักงาน

และผลตอบแทนส�าหรับปี 2560 ดังนี้

จำานวนพนักงาน

ผลตอบแทนรวม (พันบาท)

เงินเดือนและค่า
ตอบแทนพิเศษรวม*

เงินกองทุน 
สำารองเลี้ยงชีพ

รวม

สายงานหลัก 792 439,210 9,719 448,929

สายงานสนับสนุน 351 221,229 6,255 227,484

รวม 1,143 660,439 15,974 676,413

หมายเหตุ *เงนิเดือนและค่าตอบแทนพเิศษรวม หมายถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าคอมมชิช่ัน (ไม่รวมคณะผูบ้ริหารสีล่�าดับแรกจ�านวน 6 ท่าน)

5.2 กองทนุส�ารองเล้ียงชพี 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบเงินจ�านวน

ร้อยละ 3-10% ของเงนิเดอืนพนกังาน เข้ากองทุนส�ารองเลีย้งชพี ซึง่พนกังานสามารถเลอืกจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทุนได้ 

ในอัตราร้อยละเริ่มต้น 3% สูงสุด 10% ของเงินเดือนของพนักงาน โดยค�านวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย
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อายุงาน (นับจากวันเข้าทำางาน) อัตราสะสมส่วนของพนักงาน อัตราสะสมส่วนของบริษัทฯ

น้อยกว่า 5 ปี 3% 3%

ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 4% 4%

ตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี 6% 6%

ตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี 8% 8%

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 10% 10%

จากการทีธ่รุกจิของบรษิทัฯมกีารเจริญเตบิโตอย่างก้าวกระโดด ท�าให้บรษิทัฯ ได้เพิม่จ�านวนบุคลากรทัง้ระดับบริหาร

และปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปรับตัวเข้ากับปรัชญาการบริหาร ค่านิยมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร และค�าขวญัการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีได้อย่างเหมาะสม และสร้างแรงจงูใจในการท�างาน บริษทัฯ จงึยงัคง 

เน้นกลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานและผู้บริหาร (Employee Career Development  

Planning) ด้วยการน�า Competency มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ

ตลอดจนพฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้องกบังาน และสนับสนุนการใช้ตวัช้ีวัดหลักของผลงาน (KPIs: Key Performance Indicators) 

และด�าเนินแผนงานที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาทที่ส�าคัญในการเป็น Human Resource Manager  

นโยบายตลอดจนกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักที่เป็นการพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากร โดยท�าให้เกดิประสทิธผิลของการท�างาน อันจะน�าไปสูค่วามก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยัง่ยนื (ดูรายละเอียด 

เพิ่มเติมในหัวข้อการพัฒนาบุคลากร)

72 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)



การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการก�าหนดมาตรการควบคุมภายในรวมถึงการก�ากับดูแล

การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน ตลอดจนประเมินความเสี่ยง ให้ค�าแนะน�า และรายงานผลการ

ตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งสอบทาน

ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่

จัดตั้งเป็นอิสระ ท�าหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทาน ระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการจัดท�าคู่มือปฏิบัติงาน

และระเบียบปฏิบัติ มีการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมท้ังสื่อสารให้พนักงานภายใน

บริษทัฯ ได้รับทราบ มกีารก�าหนดนโยบายและวิธกีารบริหารบุคลากรด้านการควบคมุภายในของบริษทัฯ จัดให้มกีจิกรรม

การควบคุม ซึ่งประกอบด้วย การสอบทานการด�าเนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน การดูแลป้องกันทรัพย์สินที่มี

ความเสี่ยงสูง และการควบคุมระบบสารสนเทศ รวมทั้ง จัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่าง

การปฏิบัติงานและประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม�า่เสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในที่

วางไว้เพยีงพอ เหมาะสม มีประสทิธภิาพ และมีการปฏบัิติได้จริง โดยเป็นไปตามแนวทางการควบคมุภายในตามมาตรฐาน

สากลของ COSO (COSO Framework : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Control Activities) ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) ระบบการติดตาม (Monitoring) ซึ่งใช้แบบประเมิน

ผลความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในทีส่�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด และมกีารซกัถามประเด็นต่างๆ ตามแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบ

การควบคุมภายใน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเหน็ว่า บริษทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

โดยแสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ คือ บริษทั ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั 

ได้มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานว่าไม่พบข้อสังเกต ข้อบกพร่องที่มี

สาระส�าคัญต่องบการเงิน
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท 

มีมติเห็นชอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่าง

เพียงพอ โดยมีระบบการควบคุมภายใน เร่ือง การท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและรัดกุม คณะกรรมการบริษัทยังให้ความส�าคัญต่อระบบการ

ควบคุมภายในของทุกกระบวนการ โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ มีการก�าหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม คล่องตัว เชือ่มโยงและประสานงานกนัอย่างมปีระสทิธิภาพ 

มีการแบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายงานและต�าแหน่งงานต่างๆ พร้อมทั้งมีการกระจายอ�านาจ เน้นย�้าจริยธรรมธุรกิจใน

เร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก�าหนดอ�านาจด�าเนินการของผู้บริหาร

และผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื่อถ่วงดุลอ�านาจในการปกป้องรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์ของ 

บริษัทฯ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกัน

ทรัพย์สิน จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว และจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านทุจริต ผ่าน 

Email : Anti-Corruption@suapalai.com และช่องทางการร้องเรียนสินค้าและบริการผ่าน Call Center 1720 ตามล�าดับ 

อีกทัง้ก�าหนดให้มรีะบบการควบคมุภายใน ครอบคลุมถงึการรายงานทางการเงนิ การดูแลรักษาทรัพย์สนิ การด�าเนนิการ

ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และในการติดตาม คณะกรรมการบริษัท มีการมอบหมาย

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานผลการตรวจประเมนิระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้มกีารติดตามการปฏบัิติตาม

มติของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่มุง่เน้นให้ระบบการควบคมุภายในเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล เพยีงพอ

และเหมาะสมกบัการด�าเนินธรุกจิ ตลอดจนการดแูลรักษาทรัพย์สนิ และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มกีารจดัต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจบุนัม ีนางสาวธปูทอง หริณัยานุรักษ์ 

เป็นผู้บริหารหัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีคุณวุฒิประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ

ภายใน และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 

ทั้งน้ี การพิจารณา แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทัได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพือ่ท�าหน้าท่ีก�ากบัดูแลและปฏบัิติตามนโยบายว่าด้วย 

การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ตลอดจนให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยง 

ทั้งนี้ นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ก�าหนดดังนี้

1. ก�าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ

2. ด�าเนินการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้บริษทัฯ แบบบูรณาการ โดยมกีารจดัการและด�าเนินการอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

3. ส่งเสริม และพัฒนาให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส�าคัญ 

และส่งเสริมให้เกดิวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้บริษทัฯ อาทเิช่น จัดให้มกีารอบรมหลักสตูรการบริหาร

ความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี 

4. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก 

5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�าคัญทุกด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้าน

ปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ด้านการทุจริตคอรัปชั่น ด้านการตลาด 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงประเด็นด้านสังคม

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6. พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสเกิด

ความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเสนอวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงท่ีอยู่
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ภายใต้ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได้ 

และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติ

อย่างทันท่วงที 

7. ระบุและจัดการความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อแผนงาน ทศิทาง กลยทุธ์ของบริษทัฯ อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ความเสีย่ง

อยูใ่นระดบัทีย่อมรับได้ โดยความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีส่งู หรือสงูมาก ต้องรายงานแผนการจดัการความเสีย่ง และ

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 

เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน�าไปปฏิบัติ 

8. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อยก่อนน�าไปปฏิบัติ

9. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้

ฝ่ายบรหิารของบริษทัฯ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่งชุดย่อยรับทราบ เพือ่ด�าเนินการจดัการความเสีย่ง

ต่อไปหรือแจ้งมาที่ risk@supalai.com

10. จัดให้มีการติดตาม ประเมิน และจัดท�ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงชุดย่อย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบให้ความเห็นชอบหรือ

ข้อเสนอแนะ รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงและรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นใหม่เพื่อลด

ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมล์ 

อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจตรงกันในเรื่องของการบริการความเสี่ยง

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการด�าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

❍ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง

❍ พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และข้อก�าหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

❍ ก�าหนดแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map)

❍ ก�าหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กรให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

❍ ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแก่พนักงาน

❍ จัดให้มีการสื่อสารข่าว “ย่าเตือน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

❍ จดัให้มกีารอบรมหลักสูตร แนวทางการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ให้แก่พนักงานใหม่ และหลักสตูร

การบริหารความเสี่ยงส�าหรับองค์กรยุคใหม่ (Enterprise Risk Management) ให้แก่หัวหน้างาน

❍ จัดให้มกีารทดสอบความรู้เรือ่งการบริหารความเสีย่งผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่พนกังานทกุคน ในบริษทัฯ และ

บริษัทย่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

❍ จดัให้มช่ีองทางการสือ่สารเร่ืองการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุและเข้าถึงทกุคนในบริษัทฯ โดยการใช้ระบบ 

Google Site (Intranet) และ Line Group ทีมบริหารความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานในอนาคตมีดังนี้ คือ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

 เศรษฐกจิไทยปี 2560 มแีนวโน้มขยายตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่อาจจะเติบโตได้ไม่มากนัก อันเน่ืองมาจาก

เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกที่เติบโตเกินกว่าคาดในไตรมาสที่ 3/2560 การกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่ส่งผลให้ภาครวมของตลาดอสงัหาริมทรพัย์ยงัคงเติบโตได้ เน่ืองจาก

การกระจายของอสังหาริมทรัพย์ในแนวรถไฟฟ้ามากขึน้ ท้ังในโครงการส่วนต่อขยายและโครงการใหม่ๆ ทีรั่ฐบาลได้อนุมติั

โครงการไปแล้วหรอืเตรียมการทีจ่ะอนุมติัโครงการภายในปี รวมไปถงึการใช้จ่ายภาคเอกชนทีจ่ะกลับมาเป็นก�าลงัส�าคัญ

ท�าให้มีเงินหมุนเวียนสร้างสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจ ส่งผลการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การเปิด AEC 

ท�าให้ชาวต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและลงทุนมากขึ้น รวมถึงรัฐบาลเร่งการลงทุนจากต่างชาติ

และภาคเอกชนในโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก (EEC)  ท�าให้ผูบ้ริโภคมคีวามเช่ือมัน่ และมอง

ว่าตลาดยังคงเติบโตต่อเนื่องด้วยปัจจัยหนุนหลายด้าน 

 ด้วยสภาพการณ์ที่กล่าวมาแล้วน้ัน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นเวทีการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหญ ่

ทั้งในส่วนของผู ้ประกอบการรายเดิม การร่วมทุนของผู ้ประกอบการรายเดิมในการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือ

เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากธุรกิจอ่ืนเข้ามามากขึ้น และตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่

ยังคงเติบโตไม่มากนัก ประกอบกับไม่มีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐด้วยการลดค่าธรรมเนียมการโอน

กรรมสิทธิ์เข้ามาเสริมเหมือนในช่วงของปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือ

สร้างการเติบโตท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้มข้นขึ้นเพื่อกระตุ้นยอด

ขาย อาทิ การท�าการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ การท�าการตลาดแบบ Direct Marketing การจัดโปรโมชั่น รวมไปถึงท�าการ

ตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติในในโครงการบนพื้นที่เศรษฐกิจหรือเมืองท่องเที่ยวส�าคัญ อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต 

พัทยา เป็นต้น 

 บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในตลาดมานานกว่า 28 ปี มีช่ือเสียงในการท�าธุรกิจบนพื้นฐานของ

ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และจริงใจต่อผู้บริโภค จึงได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ใน

ปี 2560 บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยด้วยนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ตอบสนองความสะดวกสบายต่อวิถีชีวิตที่

เหมาะสมด้วยราคาที่จับต้องได้ นอกจากนี้ ก่อนการลงทุนโครงการ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการ

ลงทุนของแต่ละโครงการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคก่อนเร่ิมโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการเลือกท�าเลที่ตั้ง

ที่สะดวก ใกล้ระบบขนส่งมวลชน กระจายทั่วทุกทิศทางของกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ในภูมิภาค ที่สามารถ

ตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย โดยพิจารณาจากศักยภาพของแต่ละจังหวัดในภาพรวม (Macro) อาทิเช่น จ�านวน

รายได้ จ�านวนประชากร การเสยีภาษ ีจ�านวนรถยนต์ จ�านวนเงนิฝาก มหาวิทยาลัย ศูนย์ธรุกจิค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern 

Trade) นอกจากน้ี บริษัทฯ มีแบบบ้านที่มีจุดเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน และมีการบริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน 
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ISO 9001 ที่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่

ลูกค้า เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�าคัญ ท�าให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันท้ังในด้านความน่าเช่ือถือ

และคุณภาพของสินค้าและบริการ จึงท�าให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันได้

1.2 ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

 ปัจจบุนัธนาคารพาณิชย์ในประเทศเขม้งวดการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บรโิภคที่ซื้อที่อยูอ่าศัยมากขึ้น เนือ่งจากภาระ

หน้ีสินครัวเรือน โดยเฉพาะในตลาดระดับกลางและล่าง ซึ่งจะท�าให้ธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงที่ลูกหน้ีจะไม่ช�าระ

หน้ีเพิ่มขึ้นในระดับสูง ท�าให้กระทบต่อการขายโครงการของบริษัทฯ แม้จะมียอดจองจากลูกค้าท�าให้มียอดขายบรรลุ

เป้าหมาย แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่ลูกค้าจะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ อันจะส่งผลต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ทั้งน้ี 

อัตราปฏเิสธสนิเช่ือเพือ่ทีอ่ยูอ่าศัยของระบบธนาคารพาณชิย์ในช่วงปี 2560 สงูถงึ 50% ส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยัทีร่าคาต�า่กว่า 

2 ล้านบาท เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและความสามารถในการผ่อนช�าระ

เงนิกูข้องลูกค้าทีจ่ะขอสนิเช่ือจากสถาบันการเงนิตัง้แต่ช่วงทีเ่ข้ามาซือ้โครงการไปจนถงึการขอสนิเช่ือกบัสถาบันการเงนิ 

นอกจากนี้ ส�าหรับโครงการอาคารสูงจะมีการเรียกเก็บเงินดาวน์จากลูกค้าประมาณ 15-20% ของราคาขายขึ้นอยู่กับ

ขนาดโครงการ ส่วนอีก 80-85% ลูกค้าจะขอสินเชื่อจากธนาคาร ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะท�าให้ความเสี่ยงจากการ

ปล่อยสินเชื่อลดลง โดยอัตราการปฏิเสธสินเชื่อส�าหรับโครงการของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 8.7% เท่านั้น

 ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการปรับเปล่ียนการท�างานโดยการส่งลูกค้าไปยังทุกธนาคารพาณิชย์เพื่อพิจารณา

คุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายว่าเหมาะสมกับธนาคารพาณิชย์ใด เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมีเง่ือนไขการ

พิจารณาสินเช่ือลูกค้าแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ซึ่งวิธีการดังกล่าวน้ีจะส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์สามารถคัดกรองลูกค้าได้

ตรงกับความต้องการของธนาคารพาณิชย์เอง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ 
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 นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้มีการติดตามภาวะเศรษฐกิจและการก�าหนดนโยบายต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ที่

อาจมผีลกระทบต่อการด�าเนินธรุกจิของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง เพือ่ทีจ่ะน�ามาปรับกลยทุธ์การด�าเนินธรุกจิ รวมถงึหารือ

เพ่ือสร้างพันธมิตรกบัธนาคารพาณชิย์เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัลูกค้าในการติดต่อขอสนิเชือ่และจดัหามาตรการใน

การสนับสนุนลูกค้าให้ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นมาตรการที่จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้

1.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

 ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงเป็นความเสี่ยงที่ส�าคัญประการหน่ึง

ในปี 2560 อันเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่เร่ิมมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบอสังหาริมทรัพย์

ทัง้รายเดิม และรายใหม่ต่างเร่งเปิดตวัโครงการฯ ทัง้ในส่วนของแนวราบ และคอนโดมเินียม ประกอบกบัรัฐบาลมโีครงการ

ก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ (Mega Project) ต่างๆ ทั้งโครงการรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูงที่ได้รับ

จากภาครัฐ เร่ิมด�าเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ซึง่ท�าให้เกดิความต้องการแรงงานเป็นจ�านวนมากอย่างต่อเน่ือง และ

อาจเกิดปัญหาแรงงานไม่เพียงพอจนถึงขั้นที่ต้องแย่งตัวแรงงานก่อสร้างทั้งของภาคเอกชนและรัฐบาล 

 ทั้งนี้ แรงงานภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่กว่า 80% จะเป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งรัฐบาล

ได้ออกพระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แม้ว่าเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

รัฐบาลได้มีค�าสั่งตามมาตรา 44 ให้มีการชะลอหรือเล่ือนการบังคับใช้บางมาตราที่บทลงโทษรุนแรงไปจนถึงธันวาคม 

2560 เพื่อบรรเทาให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้รับความเดือนร้อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ย่อมได้รับ

ผลกระทบ แม้ว่าจะให้ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหาแรงงานเข้ามาพัฒนาโครงการของบริษัทฯ เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวเป็น

แรงงานหลักในการพัฒนาโครงการ หากเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน หรือการแย่งชิงแรงงาน ย่อมท�าให้การพัฒนา

โครงการ อาจเกิดความล่าช้าออกไป ซึ่งจะกระทบต่อยอดขายและรายได้ของบริษัทฯ แต่ขณะที่ยังคงอยู่ในระยะเวลาการ

ผ่อนผันของรัฐบาลตามมาตรา 44 ผู้รับเหมาของบริษัทฯ จึงมีระยะเวลาในการแก้ไขความเสี่ยงดังกล่าว โดยน�าแรงงาน

ต่างด้าวที่เข้ามาท�างานไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้ผู้รับเหมาว่าจ้างแรงงาน

ต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย อันจะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของประเทศด้วย

1.4 ความเสี่ยงจากการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจ

 จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการที่จะเป็นผู้น�าในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการเจริญเติบโต

อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มีการขยายการลงทุนไปยังต่าง

ประเทศ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ความสามารถของพนักงาน โดยการจัดท�าแผนและจัดอบรมให้กับพนักงานในทุกหลักสูตรที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินธรุกจิ มกีระบวนการในการคดัเลือกสรรหาพนักงานทีม่ศัีกยภาพสงู เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าบริษทัฯ จะมผีูบ้ริหาร

และพนักงานที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการขยายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้มีการบริหาร

ผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน (Key Performance Index หรือ KPI) ที่ถ่ายทอดลงมาตั้งแต่ระดับ

ผูบ้รหิารจนถงึในระดับพนักงานปฏบัิติการต่างๆ เพ่ือให้การท�างานมคีวามสอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัเป้า

หมายของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดการอบรมเพื่อสร้าง Career Path ผ่านโครงการ Real Estate Management 

ให้แก่หัวหน้างานระดับต้นและกลางเพื่อพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเชิญวิทยากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อ

ให้มีความรู้หลายๆ ด้าน และแลกเปล่ียนความคิดเห็น หัวหน้างานที่เข้าอบรมจะต้องท�ารายงานพร้อมบรรยายให้แก่

ผู้บริหารเกี่ยวกับการคิดค้นนวัตกรรมด้านต่างๆ เพื่อน�ามาปรับปรุง แก้ไข ริเริ่มใหม่ และน�ามาพัฒนาสินค้าและบริการ
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ของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดโครงการ Innovation Awards 2017 เพื่อเป็นเวทีให้พนักงานได้

แสดงความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างคุ้นค่าให้แก่บริษัทฯ 

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

2.1 ความเสี่ยงในการสร้างบ้านพร้อมขาย 

 การสร้างบ้านพร้อมขายเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ น�ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้

กับลูกค้า ว่าจะสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์และเข้าอยู่อาศัยได้ทันทีที่ตัดสินใจซื้อ และสอดคล้องกับสภาพตลาดสินเช่ือ

รายย่อยเพ่ือทีอ่ยู่อาศยัทีม่กีารแข่งขันของสถาบันการเงนิทีเ่สนอวงเงนิสนิเช่ือสงูส�าหรับบ้านสร้างเสรจ็พร้อมขาย แต่การ

ด�าเนินธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยง เนื่องจากการสร้างบ้านเสร็จพร้อมขายนั้นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยง

หากสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปหรือลูกค้าไม่พอใจในบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว ลูกค้าอาจไม่ตัดสินใจซื้อบ้านในโครงการ

ของบริษัทฯ ได้ 

 อย่างไรกต็าม บริษทัฯ ได้จัดการความเสีย่งจากการสร้างบ้านพร้อมขายโดยใช้วิธกีารด�าเนินการก่อสร้างโครงการ

ออกเป็นเฟส พร้อมทัง้มกีารปรับกลยทุธ์และจดัโปรโมช่ันในการขายเพือ่กระตุน้ยอดขายผ่านกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด

และการขายอย่างต่อเน่ือง พร้อมทัง้มกีารประเมนิสถานการณ์การขายและความสามารถในการซ้ือของลูกค้าอย่างใกล้ชิด 

ศกึษาถงึพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพ่ือให้สามารถสร้างบ้านให้สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการ และการ

ควบคุมต้นทุนและปริมาณสินค้าคงเหลือเป็นอีกปัจจัยหน่ึงในการลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากน้ี ด้วยประสบการณ์

ของบริษัทฯ ที่มีมากว่า 28 ปี ท�าให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบ ทั้งในด้านข้อมูลทางการตลาดและความเข้าใจในความ

ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จึงสามารถพัฒนาออกแบบบ้าน ทั้งในส่วนของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮมของ 

บริษัทฯ ได้ตรงความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้โครงการของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งใน

ด้านคุณภาพ ท�าเลที่ตั้ง และราคา แม้ว่าปัจจุบันจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค แต่กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายของบริษัทฯ ยังคงมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเพราะผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับ

บริการหลังการขายที่ดี อีกทั้งการให้ความส�าคัญในด้านการควบคุมคุณภาพก่อนส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าอย่างเคร่งครัด

ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในด้านดังกล่าวลงได้อีกทางหนึ่ง 

2.2 ความเสี่ยงจากปัญหาความล่าช้าและคุณภาพผลงานในการก่อสร้าง

 การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ บริษทัฯ ว่าจ้างผูร้บัเหมาจากภายนอกในการด�าเนนิงานก่อสร้างทัง้โครงการ

แนวราบและอาคารชุด ท�าให้บริษทัฯ มคีวามเสีย่งจากการทีผู่รั้บเหมาก่อสร้างเกดิความล่าช้าในการส่งมอบงานตามเวลา

ทีก่�าหนด หรืองานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ หากว่าจ้างผูร้บัเหมาท่ีมคีวามช�านาญไม่เพยีงพอหรือมปัีญหาด้านบุคลากร และ

ปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

1) คดัเลือกผูรั้บเหมาและผูผ้ลิตวัสดุทีมี่ประสบการณ์และมคุีณภาพ ในจ�านวนท่ีมากเพยีงพอส�าหรับการก่อสร้าง

ตามแผนงาน และไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่กับรายใดรายหน่ึงมากเกินไป โดยในงานก่อสร้างโครงการแนว

ราบจะไม่มีผู้รับเหมารายใดรับงานก่อสร้างเกิน 10% ของมูลค่างานบ้านจัดสรรในแต่ละปี และผู้รับเหมา

ส่วนใหญ่ท�างานกับบริษัทฯ มามากกว่า 3 ปี จึงมีความช�านาญในแบบก่อสร้าง และระบบงานของบริษัทฯ 

มากพอที่จะก่อสร้างให้งานมีคุณภาพและทันเวลา ในกรณีอาคารชุด จะเลือกใช้ผู้รับเหมาขนาดใหญ่ที่มี
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ประสบการณ์ และแบ่งการว่าจ้างแต่ละประเภทงานตามความเช่ียวชาญ จะไม่ว่าจ้างผูร้บัเหมาเพยีงรายเดียว

ก่อสร้างงานทุกประเภทในโครงการ มีการปรับปรุง แก้ไข วิธีการก่อสร้าง รวมถึงข้อมูลต่างๆ ให้เหมาะสม

กับสภาพสถานการณ์การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันทุกโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

2) ประสานกบัผูผ้ลิตให้ก�าหนดร้านค้าให้แก่ผูรั้บเหมาสัง่ของในราคาทีก่�าหนด เพือ่ควบคมุราคาและมาตรฐาน

วัสดุ ท�าให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวแก่ผู้รับเหมา อีกทั้งมีการแบ่งงวดงานให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้รับเหมามี

สภาพคล่องมากขึ้น และยังช่วยจัดหาวัสดุบางรายการ เพื่อลดภาระทางด้านการเงินให้กับผู้รับเหมาด้วย

3) พัฒนางานก่อสร้าง โดยสร้างพันธมิตรกับกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ผลิต เพื่อร่วมกันพัฒนางานก่อสร้าง

และวัสดุก่อสร้างให้ได้คุณภาพและในเวลาที่รวดเร็วขึ้น โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ได้มีการศึกษา 

ทดสอบ ตรวจสอบ ก่อนพิจารณาน�ามาใช้งาน มีการตรวจสอบและคัดเลือกผู้รับเหมาหรือผู้ผลิตที่มีความ

เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการศึกษาหาแนวทางการก่อสร้าง และการเตรียมความพร้อมส�าหรับการก่อสร้างบ้าน

โดยเทคโนโลยีกึ่งส�าเร็จ (Prefabrication) มาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนฝีมือ

และแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานบริหารโครงการที่มากพอจะควบคุมงานก่อสร้างให้ได้

มาตรฐาน อีกทั้งมีแผนการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง 

ในการพฒันากระบวนการก่อสร้างและคณุภาพวัสดุก่อสร้างให้เกดิประสทิธภิาพและคณุภาพทีด่ขีึน้ และให้

มคีวามเข้าใจทีถ่กูต้องตรงกนัในการตรวจสอบคณุภาพของงานให้ได้งานทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานทีก่�าหนด 

เพื่อลดความเสี่ยงจากความล่าช้าในการส่งมอบงานและคุณภาพผลงานในการก่อสร้าง

4) ทบทวนราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาด เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถท�างานได้อย่าง

ไม่ติดขัด ตลอดจนมีการจัดประชุมใหญ่เพื่อระดมสมองร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้รับเหมา และรับฟัง

ความคดิเหน็ของผูรั้บเหมาปีละ 2 คร้ัง กรณงีานก่อสร้างอาคารชุดทกุโครงการทีก่่อสร้างแล้วเสร็จ เพือ่ทราบ

ปัญหาและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับเหมา

2.3 ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา

 1) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อบังคับในการซื้อที่ดิน

  การจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากข้อก�าหนด กฎหมาย หรือข้อบังคับ

ใดๆ อันเกี่ยวข้องกับที่ดินและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ จึงได้ท�าการควบคุมความเสี่ยง

ในด้านกฎหมายโดยการตรวจสอบข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่าง

รอบคอบ รวมทัง้ทีจ่ะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้ เช่น ข้อบัญญติัเกีย่วกบัผงัเมอืง ข้อบัญญติัเกีย่วกบัการก่อสร้าง

อาคาร ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และข้อบัญญัติย่อยแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการ 

รวมถึงการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ภาระผูกพันใดๆ และการโอนสิทธิ์ต่างๆ บนที่ดินอย่างครบถ้วน นอกจากน้ี 

บริษัทฯ จะท�าการส�ารวจสภาพที่ดินและพื้นที่โดยรอบว่ามีส่วนใดที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายและข้อบัง

คับใดๆ หรือไม่ก่อนที่จะทดลองออกแบบ วางผังโครงการเบื้องตัน โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ลงบนที่ดินแปลง

น้ันๆ ว่าได้ผลตามความต้องการของบริษัทฯ หรือไม่ เพ่ือน�ามาประกอบการพิจารณาและจัดท�าสัญญาซ้ือขาย

ที่ดินต่อไป
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 2) ความเสี่ยงของการจัดซื้อที่ดินเชิงธุรกิจ

  การจัดซื้อที่ดินเพื่อให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการและขายโครงการบนที่ดินที่จัดซื้อมาให้ได้รับ

ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้และภายในระยะเวลาที่ก�าหนด บริษัทฯ ได้ควบคุมความเสี่ยงในการจัดซื้อ

ที่ดินโดยเร่ิมต้ังแต่การเลือกท�าเลที่ต้องการพัฒนา เพ่ือรักษากลุ่มลูกค้าในตลาดเดิมและขยายไปยังท�าเลที่มี

ศักยภาพ การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในแต่ละท้องที่ วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ ปรับปรุงข้อมูลทาง

ด้านการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในท�าเลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�าให้

บริษัทฯ สามารถปรับแนวทางในการเลือกซื้อที่ดินในท�าเลที่ดีและมีขนาดเหมาะสม เพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่

ตอบสนองต่อภาวะตลาดและเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้ถูกต้อง การพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ท�าให้

บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงเชิงธุรกิจของการซื้อที่ดินได้เป็นอย่างดี

 3) ความเสี่ยงจากการตัดสินใจซื้อที่ดินผิดพลาด 

  การจัดซื้อที่ดิน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการซื้อที่ดินที่ผิดพลาด อาทิ ที่ดินตาบอด ที่ดินที่องค์ประกอบ

ไม่เพียงพอต่อการขออนุญาตจัดสรรฯ ได้ ที่ดินที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนระหว่างก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งจะส่งผล 

กระทบต่อการพฒันาโครงการ บรษิทัฯ จงึด�าเนินการเพ่ือป้องกนัความเสีย่งดังกล่าว โดยการจดัให้มฝ่ีายส�ารวจ

กายภาพของที่ดิน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์สูง ในการออกส�ารวจหรือตรวจสอบ

ทีดิ่นทกุแปลงก่อนตัดสนิใจซือ้ ร่วมกบัการจ้างให้มบีริษัทประเมนิราคาอิสระภายนอกท�าการส�ารวจ และประเมนิ

ราคา รวมถงึการจัดจ้างให้มกีารรังวัดสอบเขต ตรวจระดับดิน และอ่ืนๆ อย่างรอบคอบรดักมุทีส่ดุ รวมถงึการใช้ 

GIS (Geographic Information System) ซึ่งเป็นระบบซอฟแวร์ข้อมูลเชิงพื้นที่ท�าให้สามารถจัดซื้อที่ดินง่ายขึ้น 

นอกจากนี้ หากมีข้อสงสัยในประเด็นความกว้างของเขตทาง หรือความเป็นสาธารณะ หรือประเด็นกฎระเบียบ

ข้อห้ามของทางราชการ บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน เพื่อขอค�ารับรองจาก

หน่วยราชการต่างๆ ครอบคลุมถงึเรือ่งผงัส ีแนวเวนคนื การเชือ่มทาง และประเด็นอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดเพือ่

ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

2.4 ความเสี่ยงจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

 วัสดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนการก่อสร้างที่ส�าคัญ ในปี 2560 ราคาของวัสดุก่อสร้างหลัก และน�า้มัน มีการปรับ

ราคาลดลงบ้าง จากอุปสงค์อุปทาน และสภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งได้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งของ 

บริษัทฯ ลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนการก่อสร้างต้ังแต่ช่วงการออกแบบตลอดจนการท�าสัญญา

จ้างเหมาทั้งค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างกับผู้รับเหมา บริษัทฯ จะยืนราคาวัสดุที่ท�าให้ควบคุมต้นทุนได้ พร้อมกับการ

ติดตามความเคล่ือนไหวของราคาและประมาณราคาไว้ล่วงหน้า ซึ่งหากจ�าเป็นก็จะสั่งซ้ือล่วงหน้าโดยจะจัดซ้ือคราวละ

มากๆ ท�าให้สามารถต่อรองราคาและควบคมุต้นทนุงานก่อสร้างได้ รวมทัง้สามารถบริหารและควบคมุคณุภาพมาตรฐาน

ตามทีก่�าหนด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้มกีารศกึษาทางเลือกในการใช้วัสดุแต่ละประเภททีท่ดแทนกนัได้ โดยเลอืกใช้ให้

เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ รวมไปถงึการพัฒนาปรับปรุง วิธกีารผลิต การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การร่วมคดิค้นนวัตกรรม

ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างร่วมกับผู้รับเหมาและผู้ผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต้นทุนการจัดส่งลดปัญหา

ความผันผวนด้านราคาของวัสดุก่อสร้าง
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3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หากไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ

กับความต้องการใช้ในกิจการ หรือต้นทุนในการจัดหาเงินทุนสูงกว่าสถานการณ์ปกติระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน หรือ

มกีระแสการไหลออกของเงนิทนุเกนิกว่าความคาดหมาย ประกอบกบัตลาดอสงัหาริมทรพัย์ของประเทศไทยในปี 2560 

ที่เติบโตขึ้นเพียงเล็กน้อยและยังต้องเผชิญกับปัจจัยลบที่มีมากกว่าปัจจัยบวก รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่อาจจะส่งผลกระทบ 

ในขณะทีธ่นาคารพาณิชย์ยังเข้มงวดการปล่อยสนิเช่ือ ส่งผลต่อการบริหารจดัการและการโอนกรรมสทิธิข์องลูกค้า บริษทัฯ 

จึงจ�าเป็นต้องบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้การด�าเนินธุรกิจสามารถไปต่อไป

แม้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง เพราะมีจ�านวนโครงการที่รับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่

ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้มีแนวทางด�าเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการก�าหนดแนวทางและการพัฒนา

กลยุทธ์ด้านสภาพคล่องที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการก�าหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมใน

การด�าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง การจัดท�า Project Finance ทุกโครงการ รวมถึงการจัดท�าประมาณ

การกระแสเงินสด วางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยพิจารณาลงทุนในโครงการ

ที่อยู่อาศัย เช่น จัดซื้อที่ดิน และก่อสร้างโครงการเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจ การรักษา

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน โดยรักษาสัดส่วนหุ้นกู้และสินเชื่อโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งการช�าระคืนหนี้

สิน และก�าหนดนโยบายบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เหมาะสมตามสภาวะการด�าเนินธุรกิจ

4. ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจ
 อสังหาริมทรัพย์

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับจะมีข้อก�าหนดที่ซับซ้อน 

และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการด�าเนินการให้เป็นไปตาม

ที่กฎหมายก�าหนดให้ครบถ้วน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ 

เช่น การถูกจ�ากัดประโยชน์ในการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารบางประเภท เขตจ�ากัดความสูง ระยะถอยร่นของอาคาร 

รวมทั้งปัญหาพิพาทแนวเขตที่ดินกับเจ้าของที่ดินข้างเคียง ตลอดจนปัญหาการร้องเรียนระหว่างการก่อสร้าง หรือการ

ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐ หรือปัญหาอันเกิดจากการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ และ

ข้อก�าหนดต่างๆ ของทางราชการที่มีผลบังคับใช้ในระหว่างที่บริษัทฯ ถือครองที่ดินแล้ว แต่อยู่ระหว่างการเตรียมงาน

เพื่อขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยก่อนที่จะเริ่มพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ จะต้องมีการตรวจสอบข้อจ�ากัดทางกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการด�าเนินการต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของกฎหมายอยู่ตลอดเวลา มีการจัดท�าฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและครอบคลุม

การด�าเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ นอกจากน้ีการก่อสร้างโครงการอาคารสูงของบริษัทฯ จะต้องจัดท�าการวิเคราะห์

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อส�านักวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ.2535 โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
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ทางสิ่งแวดล้อมทุกประการ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไป

ได้อย่างยั่งยืน

5. ความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

ภายใต้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมมีภาวะความเสี่ยงจากการทุจริตคอรัปช่ัน เน่ืองจากการพัฒนาโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ของบริษทัฯ เป็นโครงการทีม่ขีนาดใหญ่ต้องใช้เงนิในการลงทนุทีส่งู มกีระบวนการท�างานทีเ่กีย่วข้องกนั

ในหลายหน่วยงานของบริษทัฯ และบุคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน บริษทัฯ จ�าเป็นต้องมรีะบบการควบคมุ

ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันในการปฏิบัติงานของ

ทุกหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกด้วย 

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 

เพื่อให้พนักงานในทุกระดับยึดถือปฏิบัติ ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านทุจริตคอรัปช่ัน โดยเป็นไปตามหลักความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอรัปช่ันเป็นประจ�าทุกปี การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่พนักงานทุกคน

ร่วมแรงร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปช่ัน โดยการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ แก่พนักงานอย่างสม�่าเสมอ 

เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนรวมในการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอรัปช่ันของบริษัทฯ รวมไปถึงการจัดให้มี

ช่องทางการแจ้งเบาะแสโดยพนักงาน ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย และการก�าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นความส�าคัญต่อการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศชาติ โดยการแสดง 

เจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition) การร่วมลงนาม

เป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตแห่งประเทศไทย (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) และการ

เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นเป็นประจ�าทุกปี

6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท�าให้ผู้ประกอบการต้องค้นคิดเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขัน โดยการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้แก่ธุรกิจ เพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจมี

การเติบโตและยอดขายทีเ่พ่ิมข้ึน จึงท�าให้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกลายเป็นเคร่ืองมอืใหม่ทางยทุธศาสตร์

ของการแข่งขนัทางธรุกจิในยคุดิจติอล หากบริษทัฯ ไม่สามารถปรบัตัวให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงด้านความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแข่งขันได้ 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผล

ข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการน�าข้อมูลที่ส�าคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน                          

ผูถ้อืหุน้ ลกูค้า หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ มคีวามครบถ้วนถกูต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่ใช้ในการ
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ตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการก�าหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล โดยบริษัทฯ 

ได้ท�าการติดตั้งระบบ Firewall ให้ทุกโครงการเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีภายนอก เช่น Hacker, Malware ซึ่ง

มีการแพร่ระบาดอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงการน�า G SUITE (Google Apps for Work) เข้ามาใช้ในองค์กรซึ่งมีความ 

สามารถป้องกันการโจมตีจากภายนอก เช่น spam mail, virus mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถลดภาระ

งานของบุคคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบอีเมล์เดิม โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการน�าเทคโนโลยีการออกแบบสามมิติ

มาใช้ ท�าให้การก่อสร้างง่ายขึ้นและมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของโครงสร้างและงานระบบ 

7. ความเสี่ยงด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เข้ามามบีทบาทส�าคญัในการด�าเนนิชีวิตของคนในยคุปัจจุบันมากขึน้ ซ่ึงถกูใช้เป็นเคร่ืองมอื

ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน อีกทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะในการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงในด้านการท�าธุรกิจ จาก

ลักษณะดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ปัจจุบันธรุกจิต่างๆ หนัมาใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือเป็นช่องทางหนึง่ในการสร้างความ

สมัพนัธ์ทีดี่ในระยะยาวกบัลูกค้า รวมถงึบริษทัฯ ได้มกีารน�าเครือข่ายสงัคมออนไลน์มาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร

กบัลูกค้า ทัง้ในรูปแบบของการรับฟังความคิดเหน็ และการประชาสมัพนัธ์ต่างๆ เพือ่สร้างการรับรูใ้นตวัสนิค้าและบริการ

ของบริษทัฯ นอกจากน้ียงัสามารถใช้เป็นเคร่ืองมอืในการสร้างแคมเปญทางการตลาดทีส่ามารถเข้าถงึลกูค้าเป้าหมายได้

ตามต้องการ เน่ืองจากอิทธพิลของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีเ่ข้ามามบีทบาทด�าเนินธรุกจิบริษัทฯ เพ่ือป้องกนัความเสีย่ง

ทีอ่าจจะเกดิขึน้ บริษทัฯ จงึได้ตระหนกัถงึการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ภายใต้ความรับผดิชอบต่อสงัคมและข้อก�าหนด

ของกฎหมายอย่างเข้มงวด มีหน่วยงานซึ่งท�าหน้าที่ในพิจารณาข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนก่อน

สื่อสารแก่ลูกค้า เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ 

ในขณะเดียวกันการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานภายในบริษัทฯ อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่บริษัทฯ 

ประกอบด้วยการที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ที่มีขอบเขตเน้ือหาที่

เข้มงวดมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการก�าหนดนโยบายและควบคุมการใช้งาน

ระบบคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตให้แก่พนักงานงานทกุคนได้ถอืปฏบัิติอย่างเคร่งครัด และมกีารวิเคราะห์ 

ติดตามถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงปัญหา 

และหาแนวทางในการจัดการปัญหาทีเ่กดิขึน้ เพือ่ก�าหนดกลยทุธ์ และวิธกีารจดัการความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้อีกในอนาคต 

ทัง้น้ีได้มีการเผยแพร่ถงึปัญหา และแนวทางจัดการในระบบ Intranet เพือ่สือ่สารให้พนักงานทกุคนได้รับทราบ และใช้เป็น

แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรม Technology Day เพื่อสื่อสารประเด็นต่างๆ ที่

เกีย่วข้องกบัการใช้เทคโนโลยแีละเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่างถกูต้องภายใต้กฎหมายทีเ่ข้มงวดขึน้ให้แก่พนกังานทกุคน

8. ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่ (Emerging Risk) 

บริษัทฯ ทบทวนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ ประเด็นส�าคัญ

ที่ต้องพิจารณา เช่น ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิกฤติสภาพคล่องและความเข้มงวดด้านสินเชื่อของสถาบัน

การเงนิ ความเสีย่งด้านการเมอืงทีม่ผีลต่อนโยบายภาครัฐและกฎหมายฉบบัใหม่ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกจิ 
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ทั้งน้ี เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ บริษัทฯ จึงได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

ศักยภาพของบริษัทฯ หรือ SWOT เพ่ือประเมินสถานการณ์ของบริษัทฯ ที่เป็นอยู่และวางแผนในการเตรียมพร้อม

รับมือจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่ง

ในอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ท�าการรวบรวม

ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่มาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพ่ือท�าความเข้าใจและหาแนวทาง

ในการป้องกันและจ�ากัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประกอบกับการวิเคราะห์ทุกกระบวนการท�างานที่ส�าคัญของบริษัทฯ 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างความตระหนักและให้

ความรู้เรื่องความเสี่ยงแก่พนักงานเพื่อให้สามารถ พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อยกระดับความเสี่ยงภายในองค์กร

2) การก�าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง

3) ก�าหนดทีมบริหารความเสี่ยงที่สามารถตีความและจัดการความเสี่ยง

4) สื่อสารข้อมูลด้านความเสี่ยงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9. ความเสี่ยงจากการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้บริโภคถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการเติบอย่างยั่งยืนของการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจากการคุ้มครองผู้บริโภค

จึงถือเป็นสิ่งส�าคัญประการหน่ึงที่บริษัทฯ จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งน้ี

ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ส�าคัญของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากการร้องเรียนของผู้บริโภคต่อคุณภาพของสินค้า

และบริการของบริษัทฯ รวมถึงนิติกรรมสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริโภค ดังน้ันเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน  

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�าคัญต้ังแต่ระดับนโยบาย โดยพนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการ

ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ และการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม  

การน�ามาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001 : 2015 ทีมุ่ง่เน้นการให้บริการ การบริหารความเสีย่งและมุง่ค�านงึถงึ 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน การใช้ข้อความโฆษณาที่ถูกต้องตรง 

ตามความจริง การก�าหนดข้อสญัญาทีเ่ป็นธรรม ภายใต้การก�ากบัดแูลของส�านักงานคุ้มครองผูบ้ริโภค (สคบ.) นอกจากน้ี 

ยังมีหน่วยงาน Supalai’s Smart Center รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยมีระบบการบันทึกเรื่องร้องเรียนและส่งออนไลน์

ไปยังฝ่ายงานที่รับผิดชอบในแต่ละข้อร้องเรียน พร้อมทั้งระบบการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อร้องเรียนดัง

กล่าว และเพ่ือให้สนิค้าและบริการของบริษทัฯ เป็นทีพ่งึพอใจแก่ลูกค้า อีกทัง้บริษทัฯ ได้จดัให้มกีารส�ารวจความพงึพอใจ 

ของลูกค้าและผู ้มีส่วนได้เสียต่อสินค้าและบริการทุกโครงการ เพื่อน�าผลส�ารวจดังกล่าวมาสรุปเพื่อหาแนวทาง 

ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าของบริษัทฯ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคต่อไป
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โครงสร้างเงินทุน

1.	 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,145,691,561 บาท เรียกช�าระแล้ว 1,716,553,249 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,716,553,249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

โดยในปี 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติในเรื่องส�าคัญดังต่อไปนี้

ก) ให้บริษัทฯลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ�านวน 53,446,751 บาท จากทุนจดทะเบียนจ�านวน 

1,770,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,770,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 

1,716,553,249 บาท (หุน้สามญั 1,716,553,249 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยการตัดหุน้สามญัทีย่งัไม่ได้จ�าหน่าย

จ�านวน 53,446,751 หุน้ ซึง่มมีลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท บริษทัฯได้ด�าเนินการ จดทะเบียนลดทนุต่อกรมพฒันาธุรกจิ

การค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

ข) ให้บริษัทฯเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ�านวน 429,138,312 บาท จากทุนจดทะเบียนจ�านวน 

1,716,553,249 บาท (หุ้นสามัญ 1,716,553,249 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 

2,145,691,561 บาท (หุ้นสามัญ 2,145,691,561 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

จ�านวน 429,138,312 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธขิองใบส�าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั

ของบริษทัฯคร้ังที ่4 (SPALI-W4) บรษิทัฯได้ด�าเนินการ จดทะเบียนเพิม่ทุนต่อกรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์

แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

ค) ให้บริษทัฯออกและจัดสรรใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯคร้ังที ่4 (SPALI-W4) จ�านวนไม่เกนิ 

429,138,312 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและ

มีราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 บริษัทฯได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ทั้งหมดจ�านวน 429,135,954 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว ใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุการใช้สิทธิ 1 ปี สามารถ

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกสามเดือนนับจากวันที่ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งแรก โดยก�าหนดการใช้สิทธิวันแรก

และวันสดุท้ายตรงกบัวันที ่20 มกราคม 2561 และ 19 ตุลาคม 2561 ตามล�าดับ ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้นซึ่งมีราคาตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 4 บาท และบริษัทฯจะด�าเนินการ

ยกเลิกใบส�าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ�านวน 2,358 หน่วยทั้งจ�านวน

2.		หุ้นประเภทอื่นของบริษัทที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขต่างจากหุ้นสามัญ	เช่น	หุ้นบุริมสิทธิ

ก.  ในปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิ 

รายละเอียดดังนี้

• คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 4.12 ต่อปี มูลค่า 

500 ล้านบาท (500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 

3 พฤษภาคม 2561 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
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• คร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.95 ต่อปี มูลค่า 

2,300 ล้านบาท (2,300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2560 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

• ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 อายุ 3 ปี 19 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี 

มูลค่า 500 ล้านบาท (500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 

8 มิถุนายน 2560 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

• ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.87 ต่อปี มูลค่า 

2,200 ล้านบาท (2,200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2561 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

• คร้ังที ่5/2557 เม่ือวันที ่25 กนัยายน 2557 อาย ุ3 ปี อัตราดอกเบ้ียคงทีร้่อยละ 3.60 ต่อปี มลูค่า 200 ล้านบาท 

(200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กันยายน 2560 จ่าย

ดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

• คร้ังที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี มูลค่า 

1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 

2 ธันวาคม 2561 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

• คร้ังที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี มูลค่า 

1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 

4 ธันวาคม 2560 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

• ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 อายุ 2 ปี 11 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.75 ต่อปี 

มูลค่า 400 ล้านบาท (400,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 

27 กุมภาพันธ์ 2560 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

• คร้ังที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.62 ต่อปี มูลค่า 

1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 

13 พฤษภาคม 2561 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

• คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี มูลค่า 

1,500 ล้านบาท (1,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 

4 กันยายน 2563 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

• ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 อายุ 3 ปี 11 เดือน 23 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.72 

ต่อปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท (2,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอน

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
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• คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.25 ต่อปี มูลค่า 

1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 

29 มกราคม 2562 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

• คร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 2.24 ต่อปี มูลค่า 

1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 

7 กันยายน 2562 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

• คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.60 ต่อปี มูลค่า 

2,700 ล้านบาท (2,700,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 

17 กุมภาพันธ์ 2563 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

• คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 2.59 ต่อปี มูลค่า 

1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 

4 พฤษภาคม 2563 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

3.	 การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่	 กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็น
คนต่างด้าว	 (Thai	 Trust	 Fund)	 และการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนจาก
หลักทรัพย์อ้างอิง	(NVDR)

จากข้อมูลผูถ้อืหุน้สามญัของบริษทั ฯ ทีถ่อืหุน้ผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากดั ณ วันที ่21 กนัยายน 2560 มจี�านวน 

130,224,837 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.59 ของหุ้นสามัญที่ช�าระแล้ว และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือโดย บริษัท 

ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติ

เกีย่วกบัการเพกิถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน) จงึเป็นผลท�าให้สทิธใินการออกเสียงของผูถ้อืหุน้รายอ่ืน

เพิม่ขึน้ด้วย ทัง้นีผู้้ลงทนุสามารถตรวจสอบจ�านวนหุน้ทีเ่ป็น NVDR ล่าสดุของบริษทัฯ ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

4.	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด	วันที่	21	กันยายน	2560	

รายชื่อผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

จำานวนหุ้น ร้อยละ

1 กลุ่มตระกูลตั้งมติธรรม 1) 503,783,844 29.35

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 130,224,837 7.59

3 THE BANK OF NEW YORK MELLON 80,856,560 4.71

4 ส�านักงานประกันสังคม 71,969,300 4.19

5 CHASE NOMINEES LIMITED 61,172,300 3.56

6 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 50,977,200 2.97
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

จำานวนหุ้น ร้อยละ

7 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 38,690,788 2.25

8 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH 35,465,000 2.07

9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 25,000,535 1.46

10 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 20,777,200 1.21

รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 1,018,917,564 59.36

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 697,635,685 40.64

รวม 1,716,553,249 100.00

หมายเหตุ	: 1) กลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535) ประกอบด้วย 
 1). นายประทีป ตั้งมติธรรม 2). นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ถือหุ้นจ�านวน 413,595,644 หุ้น และ 90,188,200 หุ้น หรือร้อยละ 24.10 และ 
 5.25 ตามล�าดับ

5.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

เพ่ือการขยายตวัและการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบริษัทฯ บริษัทฯ มนีโยบายท่ีจะเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จ่ายเงนิปันผล

ให้ผูถ้อืหุน้ในแต่ละปีประมาณร้อยละ 35 ของก�าไรสทุธหิลังหกัภาษี แต่ในกรณทีีบ่ริษทัฯ ยังมผีลขาดทนุสะสมอยู ่บริษทัฯ 

จะไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ ทัง้น้ีตามทีร่ะบุไว้ในข้อบังคบัของบริษทัฯ นอกจากน้ีภายใต้ข้อก�าหนดสทิธแิละหน้าทีข่อง

ผู้ออกหุ้นกู้ของบริษัทฯนั้น บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิในปีนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม

คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลก�าไรสมควร

พอที่จะท�าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีเงื่อนไขในการรักษาเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลตามสัญญาเงินกู้ กล่าวคือ บริษัทฯ ต้อง

ไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจ�าปี หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่า

รายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดและไม่ว่าจะโดยทางใดหรือวิธีการใดเว้นแต่จะมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นครบทุกข้อ

(1) บริษัทฯ ไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดตามสัญญาเงินกู้ยืม และ

(2) บริษัทฯแสดงหลักฐานให้แก่เจ้าหน้ีพิจารณาและเห็นว่าในปีที่จะจ่ายเงินปันผล และ/หรือผลประโยชน์ และ/

หรือผลตอบแทนใดๆ ดังกล่าวน้ัน บริษัทฯ ได้ส�ารองเงินไว้ในจ�านวนที่เพียงพอที่จะช�าระดอกเบ้ียและต้นเงิน

ทั้งหมดที่ถึงก�าหนดช�าระในปีที่จะจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ผลประโยชน์ และ/หรือ ผลตอบแทนใดๆ ดังกล่าว

ให้ครบถ้วน

  ส�าหรับบริษทัย่อยน้ัน ไม่ได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลท่ีแน่นอน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัผลประกอบการของแต่ละ

บริษัทในแต่ละปี
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บุคคลอ้างอิง

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ ฯ 10120

โทรศัพท์  0-2725-8888  ต่อ 857

โทรสาร  0-2687-0688

เวบไซต์ www.supalai.com 

อีเมล์ ir_spali@supalai.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์	

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์ 0-2009-9000

โทรสาร 0-2009-9991  

โทรศัพท์ส่วนกลาง 0-2009-9999

เวบไซต์ www.set.or.th/tsd

ติดต่อ www.set.or.th/contactcenter

 นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่มีประกันครั้งที	่1-2/2557,	4-6/2557	และ1/2558

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์  0-2626-7503-4

โทรสาร 0-2626-7587

เวบไซต์  www.cimbthai.com
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นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่มีประกันครั้งที	่1/2556	,7/2557,2-4/2558,1-2/2559	และ1-2/2560

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 1060  ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0-2544-4049

โทรสาร 0-2544-7475

เวบไซต์  www.scb.co.th

ผู้สอบบัญชี  

กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์  0-2264-0777, 0-2661-9190

โทรสาร  0-2264-0789-90

ค่าสอบบัญชี 2,450,000 บาท
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รางวัลและเกียรติประวัติ

ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นน�าต่างๆ จ�านวนมาก 

เพื่อสะท้อนถึงการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร

อย่างยั่งยืนตลอดไป 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม มีดังนี้

1.	 รางวัลท่ีแสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ 
ได้แก่

• ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Top Company Awards 

2017” ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่

บริษัทที่มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ มีหลักธรรมาภิบาล และ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ 

นิตยสาร Business+ ในเครือเออาร์ไอพี

• ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุน      

สัมพันธ์ดีเด่น” (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัท

ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท 

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน "SET Awards 2017"

• ปี พ.ศ. 2560 บรษิทัฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 

(THSI) หรือ หุ้นย่ังยืน ประจ�าปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในงาน SET Sustainability Awards 2017 ต่อเนื่องเป็น

ปีที ่3 เพือ่ประกาศเกยีรติคณุและเชิดชูบริษทัจดทะเบียนทีม่กีารด�าเนนิ

ธุรกิจอย่างยั่งยืน
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• ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน “รางวัล Top 10 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2017” จากนิตยสาร

การเงินธนาคาร ซ่ึงเป็นรางวัลที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก และมีผลประกอบการที่แสดงก�าไร รวมทั้งบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ MAI จ�านวน 96 บริษัท ที่มีผลประกอบการแสดงก�าไร โดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นปี 2559 โดยใช้

วิธกีารจัดอันดับทีวั่ดจากเกณฑ์การพจิารณาทีเ่ป็นมาตรฐานสากล ซึง่จะสะท้อนให้เหน็ถงึความมปีระสทิธภิาพ

ในการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวม โดยวัดจาก ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหาก�าไร 

ผลตอบแทนต่อการลงทุน

• ปี พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ได้รับการจดัอันดับในกลุม่ “ดเีลิศ” 

ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากผลของการส�ารวจการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2560 ด�าเนิน

การโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ร่วมกบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 

(THSI) ประจ�าปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

• ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   

และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 47 บริษัท ที่สามารถท�า

คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ยอดเย่ียมดีเลิศ ได้คะแนนเต็ม 4 ปีติดต่อกัน 

(พ.ศ. 2556-2559) 

• ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2559 จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด 

(มหาชน) เป็น 1 ใน 80 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่ส�ารวจทั้งสิ้น 601 

บริษัท โดยได้รับต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 4
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• ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานดีเด่น ปี 2558” (Outstanding 

Company Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2015 

• ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Best Under A Billion Award” จาก Forbes Asia ณ Sunway Resort Hotel 

and Spa ประเทศมาเลเซีย โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 6 บริษัทในประเทศไทยที่ได้รับ

รางวัลดังกล่าว จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย โดยวัดผลจากผลการท�าก�าไร, 

อัตราการเติบโตที่ต่อเนื่อง และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

• ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment 2015” หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน 

ประจ�าปี 2558” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Sustainability Awards 2015 ซึ่งเป็น

รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบ

เชิงบวกแก่สังคม

95รายงานประจำาปี 2560



• ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2558 จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด 

(มหาชน) เป็น 1 ใน 55 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่ส�ารวจทั้งสิ้น จ�านวน 

588 บริษัท 

• ปี พ.ศ. 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดส�ารวจและติดตามพัฒนาการด้าน

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ารายงาน CGR เพื่อแสดง

ถึงการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะ และเป็นข้อมูลส�าหรับ

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยในปี 2557 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) 

มีผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี เป็น 1 ใน 29 บริษัท ที่ได้รับคะแนน      

ในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่ส�ารวจทั้งสิ้น จ�านวน 550 บริษัท 

• ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2556 จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด 

(มหาชน) เป็น 1 ใน 87 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่ส�ารวจทั้งสิ้น จ�านวน 

526 บริษัท

• ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 

“บริษทัจดทะเบยีนทีม่ผีลการด�าเนนิงานยอดเยีย่มประจ�าปี 2010” 

(Best Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในงาน SET Awards 2010 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ เพียงบริษัท

เดียวที่ได้รับรางวัลในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

สูงกว่า 10,000 ล้านบาท

• ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Best Under A Billion Award” 

จากนิตยสาร Forbes Asia โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) 

เป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการพิจารณา

คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียกว่า 13,000 บริษัท 

และเป็น 1 ใน 9 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดยวัดผล

จากผลการท�าก�าไร, อัตราการเติบโต, ภาระหนี้สิน และโอกาสทาง

ธุรกิจในอนาคต
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2.	 รางวัลที่แสดงถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

• ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการ

ดีเด่น” จากส�านักงานประกันสังคม เพื่อเชิดชูเกียรติในโอกาสที่บริษัท 

ศภุาลัย จ�ากดั (มหาชน) เป็นสถานประกอบการดีเด่นในการด�าเนินการ

ตามกฎหมายได้ถูกต้องและครบถ้วน

• ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัท

จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัท ภิบาล 

ดีเยี่ยม ประจ�าปี 2557” (Top Corporate 

 Governance Report Awards) จากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2014 

ซึ่งเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่

มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3.	 รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	ได้แก่ 

• ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of ESG100 Company” ประจ�าปี 2560 จาก ESG Rating 

ของสถาบันไทยพัฒน์ โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็น

รางวัลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกจาก 656 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
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• ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of ESG100 Company” ประจ�าปี 2559 จาก ESG Rating 

ของสถาบันไทยพัฒน์ โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับ บริษัท

จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

• ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “การจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ

ที่ท�ากิจกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2559” (EIT-CSR Awards 2016) จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

• ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2559” 

(Sustainability Report Award 2016) ประเภท Recognition จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากการเผยแพร่ข้อมูล

ด้าน ESG ของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในรูปของรายงาน

ความยั่งยืน

• ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไข

ปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น ประจ�าปี 2558” (Consumer Protection Thailand 

Call Center Award 2015) จากส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน 2 ปี

• ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น 

ประจ�าปี 2557” (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2014) จากส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค

• ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจ�าปี 2554-2555” ของ

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส�านักนายกรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว 

สคบ. โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัย สุวรรณภูมิ, 

ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์, ศุภาลัย ปาร์ค แยก ติวานนท์ และศุภาลัย ริเวอร์ เพลส ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลนี้

ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3
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• ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” หรือ “ผู้เสียภาษี

คุณภาพประจ�าปี พ.ศ.2554” ซึ่งเป็นรางวัลโดยกรมสรรพากรในสังกัด

กระทรวงการคลัง ตามนโยบาย “ถูกต้อง ภูมิใจ ให้ชาติ” ซึ่งมอบให้แก่

ผู้เสียภาษีที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู เน่ืองจากองค์กรหรือบุคคลเหล่า

น้ีเป็นคนดีของแผ่นดินที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียภาษีอย่างถูกต้อง เต็มที่ 

เต็มใจ และซื่อสัตย์ เป็นต้นแบบของการท�าความดีและสร้างความเช่ือมั่นให้

เกิดขึ้นกับประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตระหนักถึง

คณุประโยชน์ของการเสยีภาษ ีเพ่ือน�าไปสร้างความเจริญมัง่คงแก่ประเทศชาติ

บ้านเมืองต่อไป

• ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 

“อาคารปลอดภยั อุ่นใจทัง้เมอืง” จากกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอาคารทีม่กีารบริหารจัดการด้านความปลอดภยั

รางวัลชมเชย ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร โดยส�านักการโยธา 

กรุงเทพมหานคร

• ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ “รวมแรงไทย รักษาน�า้ใสทุกคูคลอง” จากนางสาว

ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรฐัมนตรี ซ่ึงเป็นประธานพธิมีอบโล่ดังกล่าว ในโอกาสทีบ่ริษัท ศุภาลัย จ�ากดั (มหาชน) 

เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน

• ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ                        

“ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี” ประจ�าปี พ.ศ.2552-2553 

ของส�านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ส�านักนายกรัฐมนตรี 

ในโครงการอสงัหาริมทรพัย์ตดิดาว สคบ. ซ่ึงศภุาลยัได้รบัรางวัลน้ีติดต่อกนั

เป็นครั้งที่ 2 

• ปี พ.ศ. 2551 บริษทัฯ ได้รับรางวัลและประกาศเกยีรติคณุ “ผูป้ระกอบการ 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี” ประจ�าปี 2550-2551 ของส�านักงาน           

คณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค (สคบ.) ส�านักนายกรัฐมนตรี                      

ในโครงการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี

• ปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบธุรกิจที่

รักษาสิทธิผู้บริโภคด้านโฆษณา : โฆษณาสินค้าและบริการที่เป็นธรรม

ต่อผู้บริโภค” จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�านักนายกรัฐมนตรี
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4.	 รางวัลที่แสดงถึงความเป็นผู้น�าทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม	ได้แก่

• ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand's Top Brand Trust Index in the Real Estate Industry 2017” 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลที่การันตีว่า แบรนด์ใดได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด 

ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ ด้วยการน�าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer 

Confidence Index) เครื่องมือวัดความไว้วางใจ (Trust Barometer) และส่วนประสมการตลาดบริการ (Service 

Marketing Mix) มาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองมือสถิติช้ันสูงเพ่ือกลั่นกรองให้เกิดเคร่ืองมือดัชนี

ความไว้วางใจแบรนด์ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชื่อถือได้ และถูกต้องอย่างเป็นวิชาการ โดย 

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคประเภทรางวัลคอนโดมิเนียม

ที่ลูกค้าโหวตว่าคุ้มค่าที่สุด 

• ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2017 จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย 

คอนสตรัคช่ัน อินฟอร์เมชัน่ จ�ากัด และ Future Arc Journal โดยมอบรางวัลดังกล่าวให้กบัโครงการคอนโดมเินียม 

จ�านวน 3 โครงการ คือ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ - นราธิวาส - สาทร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแคราย และศุภาลัย 

ลอฟท์ สถานีตลาดพลู ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 
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• ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ปี 2560” ส�าหรับ

โครงการศภุาลัย เวลลงิตัน 2 ประเภท “คอนโดมเินียม” จากศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมนิค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากัด

• ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการ

อสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ปี 2558” ในโครงการศุภาลัย พรีมา วิลล่า 

พหลโยธิน 50 ประเภท “บ้านเดี่ยว” และโครงการศุภาลัย เบลล่า 

วงแหวน - พระราม 2 ประเภท “ทาวน์เฮ้าส์” จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและ

ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท 

แอฟแฟร์ส จ�ากัด ซ่ึงรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากโครงการ “คุ้มค่ากับ

การซ้ือ” โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสม ท�าเลที่ต้ัง วัสดุ รูปแบบ 

การออกแบบ และสภาพแวดล้อมในโครงการ 

• ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 

2016 จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จ�ากัด และ 

Future Arc Journal บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าว

ต่อเน่ืองเป็นปีที ่6 ซึง่เป็นรางวัลทีม่อบให้แก่บริษัทผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย์

ของประเทศไทย โดยการคัดเลือกจากผลงานการออกแบบโครงการท่ีมี

ความโดดเด่นและมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ปี พ.ศ. 2559 บริษทัฯ ได้รบัรางวัล Think Of Living People’s 

Choice Awards 2016 ประเภทรางวัล Editor Choice 

2016 จัดขึ้นโดยเว็บไซต์ Think Of Living (สื่อออนไลน์ด้าน

อสงัหารมิทรพัย์) จากการคดัเลือก 7 โครงการอสงัหาริมทรัพย์

ที่โดดเด่นประจ�าปี 2016 และยังเข้ารอบ Final List 

อีก 2 สาขา คือ High-rise Condominium Development : 

Main Class จากโครงการศุภาลัย ริวา แกรนด์ และสาขา 

Best High-rise Condominium Development : Affordable 

จากโครงการศุภาลัย ปาร์ค รัชวิภา
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• ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557” 

จ�านวน 4 รางวัล จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง

พลังงาน ได้แก่ 

- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านศภุลกัขณา โครงการศภุาลยั 

วิลล์ วงแหวน-พระราม 2

- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศุภนัช 

โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2

- รางวลับ้านจัดสรรอนุรักษ์พลงังานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศภุด�ารง 

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา 

- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศุภวัฒนา โครงการศุภาลัย 

การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา 

  ซ่ึงบริษทั ศุภาลัย จ�ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัพัฒนาอสงัหารมิทรัพย์ทีไ่ด้รับรางวัลมากทีส่ดุ โดยรางวัลน้ีมอบ

ให้ผูป้ระกอบการบ้านจดัสรรทีใ่ห้ความส�าคญัในการออกแบบบ้านให้เกดิการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นตัวอย่าง

ที่ดีให้แก่สังคม 

• ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2015” จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย 

คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จ�ากัด และ Future Arc Journal ซึ่งบริษัทฯได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 เป็น

รางวัลทีม่อบให้แก่บริษทัผูพั้ฒนาอสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยการคัดเลอืกจากผลงานการก่อสร้างทีม่ี

ความโดดเด่น ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร 

“BCI Asia Top 10 Developers Awards 2014” จากบริษัท  

บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จ�ากัด และ Future 

Arc Journal ซ่ึงศุภาลัยได้รับรางวัลน้ีติดต่อกันเป็นคร้ังที่ 4 

โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการ

ก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

• ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “BV 

สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ ในมาตรฐานระดับ

สากล” จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคช่ัน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (BVC) โดยรางวัลดังกล่าว

พิจารณาจากการน�าเคร่ืองหมายการรับรอง

ระบบ ISO 9001 : 2008 ของ BVC ไปใช้เป็น                 

ส ่วนหน่ึงของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ 

บริษัทฯ ได้อย่างกว้างขวาง มปีระสทิธภิาพ ถกูต้อง

ตามหลักเกณฑ์ สวยงาม และสร้างสรรค์
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• ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013” 

จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จ�ากัด และ Future Arc Journal ซึ่งบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด 

(มหาชน) ได้รับรางวัลน้ีติดต่อกนัเป็นคร้ังที ่3 โดยเป็น 1 ใน 10 บริษทัพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ของประเทศไทย

ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ              

จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

• ปี พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ได้รับประกาศเกยีรตคิณุ “โครงการอสงัหาริมทรัพย์ดเีด่น พ.ศ.2555” ในโครงการศุภาลัย 

พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สวุรรณภมิู ประเภท “บ้านเดีย่ว” และโครงการศภุาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ ประเภท “อาคาร

ชุด” จากศนูย์ข้อมลูวิจัยและประเมนิค่าอสงัหาริมทรพัย์ไทย บริษัท เอเจนซี ่ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากดั 

ซึ่งรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ “คุ้มค่าน่าซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ท�าเลที่ตั้ง 

วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ

• ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2012” จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย 

คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จ�ากัด และ Future Arc Journal โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบ และการพัฒนาโครงการก่อสร้าง

ของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัย พรีเมียร์ อโศก, ศุภาลัย ปาร์ค 

แคราย-งามวงศ์วาน, ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-ทองหล่อ และซิตี้ รีสอร์ท รัชดาฯ-ห้วยขวาง

• ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Property Awards 2011” ประเภท Best Affordable Condo 

Development (Bangkok) ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยก ติวานนท์ และศุภาลัย พรีเมียร์ รัชดาฯ-นราธิวาส-

สาทร จากนิตยสาร Property Report

• ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2554” 

ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย 

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ “คุ้มค่ากับ

การซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสม (ราคาต่อตารางเมตร) ท�าเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ 

สภาพแวดล้อมในโครงการและของแถม

• ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทยประจ�าปี 2554”            

(Top 10 Developers Awards 2011) จาก BCI Asia โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ

ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของ 

บริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
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• ปี พ.ศ. 2554 บริษทัฯ ได้รับมอบ “ฉลากรับรองอาคารอนุรกัษ์พลงังาน ปี 2554” 

จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จ�านวน

ทั้งสิ้น 27 ฉลาก จากจ�านวน 13 แบบบ้าน

• ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “งานออกแบบ

ชุมชนเมืองดีเด่น ประจ�าปี 2552” (Urban Design Awards 

2009) ระดับวิชาชีพและองค์กร ประเภทโครงการวางผัง

แม่บทกลุ่มอาคาร ในรางวัลชมเชย ของโครงการศุภาลัย 

คาซา ริวา จากสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย

• ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้รับมอบ “ฉลากรับรองอาคาร

 อนุรักษ์พลงังาน ปี 2552” จากกรมพฒันาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน จ�านวน 5 แบบบ้าน ได้แก่ บ้านศุภพัฒน์ (ใหม่) ได้รับฉลาก

ระดับดีมาก, บ้านศุภดรัล (ใหม่) บ้านศุภวรรณา บ้านศุภิวัฒน์ และบ้านศุภนุช 

(พิเศษ) ได้รับรางวัลฉลากระดับดี

• ปี พ.ศ. 2552 บริษทัฯ ได้รับรางวัล “Living in Thailand Award of Excellence 2008” ในรางวัลพเิศษ Readers’ 

Choice Award ประเภท Best Designed Property จากนิตยสาร Living in Thailand

• ปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดี แบบบ้านศุภนุช (พิเศษ)      

และแบบบ้านศุภดรลั (ใหม่) ประเภทบ้านเด่ียวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ป่ินเกล้า - 

พระราม 5 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

• ปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดี แบบบ้านศุภพัฒน์ (ใหม่) 

ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 และแบบบ้าน

ศุภธารินทร์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง จากโครงการศุภาลัย สุวรรณภูมิ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

• ปี พ.ศ. 2548 บริษทัฯ ได้รบัรางวัล “บ้านจดัสรรอนรุกัษ์พลงังานดีเด่น” ระดับดีเด่น แบบบ้านศุภวัิฒน์ ประเภท

บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค วัชรพล และแบบบ้านศุภกรัณย์ ประเภทบ้านเดี่ยว

ขนาดกลาง จากโครงการศุภาลัย ออร์คดิ ปาร์ค พระราม 2 ของกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 
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5.	 รางวัลที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารบริษัทฯ	ได้แก่

• ปี พ.ศ. 2560 ดร.ประทีป ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท  

ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) รับรางวัล “Thailand Headlines Person of The Year 

Awards 2016-2017” ในกลุ่มสาขาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรางวัลดังกล่าว 

มอบให้แก่บุคคลที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่รู้จักในหลากหลายสาขาอาชีพ                       

มีข่าวบทสัมภาษณ์ที่ปรากฎในสื่อต่างๆ และโซเชียลมีเดียจ�านวนมาก รวมทั้ง

มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์และสานความสมัพันธ์อันดีระหว่างไทย - จนี จดัโดย

บริษัท เจียระไน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด

• ปี พ.ศ. 2558 ดร.ประทปี ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ศภุาลัย 

จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ปี 2558” (Outstanding 

CEO Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2015

• ปี พ.ศ. 2557 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) รับเกียรติบัตร         

“คนดีศรีสวน” อันเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น          

รุ ่นละ 1 ท่าน ในงานวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัยครบรอบ 11 รอบ 132 ปี 

• ปี พ.ศ. 2557 คุณอัจฉรา ตั้งมติธรรม

 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

ศุภาลัย จ�ากดั (มหาชน) รบัพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นทีส่รรเสรญิ

ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ช้ัน “จตุตถดิเรก       

คุณาภรณ์” (จ.ภ.) อันเน่ืองจากเป็นผู้อุทิศตนกระท�าความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์อย่างต่อเน่ือง                  

เพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับโรงพยายาบาลธรรมศาสตร์ฯ เพื่อปรับปรุง

ห้องผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น 6 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 

105รายงานประจำาปี 2560



• ปี พ.ศ. 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์ดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แก่ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 

1 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

• ปี พ.ศ. 2556 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) รับโล่

รางวัลเกียรติยศ “บุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 สาขาศิลปวัฒนธรรม” จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 

โดยมีคุณสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา มอบรางวัลในงานราตรีประดับดาว ประจ�าปี 2556 

• ปี พ.ศ. 2552 คณุวารุณ ีลภธินานวัุฒน์ ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการสายงานการเงนิ และบัญช ีบริษทั ศุภาลัย จ�ากดั 

(มหาชน) ได้รับรางวัล “CFO ขวัญใจนักวิเคราะห์ประจ�าปี 2552 หมวดธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์และวัสดกุ่อสร้าง” 

จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

6.	 รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทศุภาลัย	ได้แก่

• ปี พ.ศ. 2553 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด ได้รับรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น” ด้านความโปร่งใสและ     

ความซื่อสัตย์สุจริต โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

• ปี พ.ศ. 2552 บริษทั หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากดั ได้รับรางวัล “ประกาศเกยีรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย 

ประจ�าปี 2552” โดยหอการค้าไทย

• ปี พ.ศ. 2551 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ากัด ได้รับรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น” จากหอการค้าจังหวัดสงขลา 

ในฐานะเป็นองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักจรรยาบรรณหอการค้า
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ผลการด�าเนินงาน

จุดเด่นทางการเงิน 5 ปี

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท)

2556 2557 2558 2559 2560

ยอดขายตามสัญญา 18,577 19,386 23,011 23,591 30,424

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 12,322 18,270 20,999 22,902 24,617

รายได้รวม 12,742 18,671 21,523 23,492 25,789

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,676 5,722 5,692 6,262 7,366

กำาไรสำาหรับปี 2,882 4,478 4,349 4,887 5,812

สินทรัพย์รวม 30,675 38,031 47,287 51,680 55,702

หนี้สินรวม 15,966 20,053 26,837 28,068 27,322

ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,709 17,977 20,450 23,612 28,380

จำานวนหุ้นที่ชำาระแล้ว (ล้านหุ้น) 1,716.55 1,716.55 1,716.55 1,716.55 1,716.55

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.68 2.61 2.53 2.85 3.39

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 8.57 10.47 11.91 13.76 16.53

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.70 1.00 1.00 1.05 -
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อัตราส่วนทางการเงิน 

2556 2557 2558 2559 2560

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 41 42 38 38 38

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 23 24 20 21 23

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 20 25 21 21 20

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 9 12 9 9 10

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.51 0.66 0.95 0.87 0.69

ข้อมูลส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้น

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์

เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินปันผลเสนอจ่าย : งดจ่ายเงินปันผล
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อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น
จากการขายอสังหาริมทรัพย์

อัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

1. ตารางสรุปผลการด�าเนินงาน

ปี 2559
(ล้านบาท)

ปี 2560
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ร้อยละ (%)

รายได้รวม 23,491.64 25,789.05 10%

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 22,901.92 24,617.13 7%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,536.16 2,922.03 15%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็น%เมื่อเทียบกับรายได้รวม 10.8% 11.3% -

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,262.28 7,366.30 18%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,277.24 1,488.51 17%

อัตราภาษีเงินได้เทียบกับกำาไรก่อนภาษี (%) 20.4% 20.2% -

กำาไรสุทธิ 4,886.53 5,812.05 19%

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 2.85 3.39 19%

กำาไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 2.85 3.21 13%

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 20.8% 22.5% -

❍ รายได้จากการโอนกรรมสทิธิอ์สงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 24,617.13 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

1,715.21 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 7% แบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและทาวน์เฮ้าส์ 53% และ

ทีเ่หลอื 47% เป็นรายได้จากการโอนกรรมสทิธิอ์าคารชุด สาเหตุหลักทีร่ายได้เพิม่ขึน้เน่ืองจากยอดขายทีท่ำาได้

เพิ่มมากขึ้น

❍ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ได้ทำาสัญญาขายอาคารสำานักงานให้เช่ามูลค่า 

1,620 ล้านเปโซ บริษัทย่อยมีกำาไรจากการขายอาคารสำานักงานให้เช่าดังกล่าวเป็นจำานวน 668 ล้านเปโซ 

(จำานวน 451 ล้านบาท)

❍ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคิดเป็น 11.3% เมื่อเทียบกับรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้น

จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 10.8% โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากจำานวนโครงการที่เพิ่มขึ้น

❍ กำาไรสุทธิเท่ากับ 5,812.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 925.52 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 

19% มาจากรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่เพ่ิมขึ้น และกำาไรจากการขายอาคารสำานักงานให้เช่าในประเทศ

ฟิลิปปินส์ ตามที่กล่าวในข้อ 1 และ 2 ส่งผลให้กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานเท่ากับ 3.39 บาทต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อนที่อยู่ที่ 2.85 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 ให้กับ

ผู้ถือหุ้นรายเดิม ส่งผลให้บริษัทฯมีกำาไรต่อหุ้นปรับลดสำาหรับปี 2560 เท่ากับ 3.21 บาทต่อหุ้น
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2. ตารางสรุปฐานะการเงิน

ปี 2559
(ล้านบาท)

ปี 2560
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ (%)

สินทรัพย์ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 569.07 513.52 (10%)

เงินลงทุนชั่วคราว - 1,260.49 100%

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 46,409.68 49,509.87 7%

สินทรัพย์อื่นๆ 4,700.84 4,417.92 (6%)

รวมสินทรัพย์ 51,679.59 55,701.80 8%

สินทรัพย์รวมในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 8% สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจาก

❍ เงนิลงทนุช่ัวคราวเพ่ิมข้ึนทัง้จำานวน เน่ืองจากในปี 2560 บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงในต่างประเทศได้ลงทนุในพนัธบัตร

รัฐบาลเพื่อให้ได้ผลตอบแทนดีขึ้น

❍ ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายเพิ่มขึ้น 7% เนื่องมาจากมีต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการที่

เปิดขายเพิ่มขึ้นและมีโครงการที่รอส่งมอบให้ลูกค้าในอีก 1- 3 ปี ข้างหน้าเป็นจำานวนมาก

ปี 2559
(ล้านบาท)

ปี 2560
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ (%)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 1,977.07 2,976.86 51%

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 3,389.78 3,763.84 11%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 3,831.79 2,589.00 (32%)

หุ้นกู้ 15,090.39 14,391.64 (5%)

หนี้สินอื่นๆ 3,778.53 3,600.07 (5%)

รวมหนี้สิน 28,067.56 27,321.41 (3%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 23,612.03 28,380.39 20%

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 87% 69%

หนี้สินรวมในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 3% สาเหตุหลักของการลดลงมาจากบริษัทฯและบริษัทย่อย

มีรายได้เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวในข้อที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

❍ เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินเพ่ิมขึ้น 999.79 ล้านบาท หรือประมาณ 51% เน่ืองจากบริษัทฯออกต๋ัวแลกเงินเพิ่มข้ึน

เพื่อบริหารจัดการเพื่อให้ต้นทุนทางการเงินตำ่า
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❍ ยอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการ

โอนกรรมสิทธิ์มาชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

❍ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯได้ชำาระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำาหนดจำานวน 4,400 ล้านบาท และได้ออกจำาหน่ายหุ้นกู้

จำานวนเงินประมาณ 3,700 ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินตำ่ากว่าสินเชื่อโครงการ

❍ อัตราหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต ่อส ่วนของผู ้ถือหุ ้น (Net Gearing Ratio) อยู ่ที่ระดับ 69% 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากระดับ 87% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ

และบรษิทัย่อยมกีระแสดเงนิสดรบัจากการโอนกรรมสทิธิม์ากขึน้ และนำาไปจ่ายชำาระคืนเงนิกูย้มืระยะยาวจาก

ธนาคารและไถ่ถอนหุ้นกู้

3. ตารางสรุปสภาพคล่องและกระแสเงินสด

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2559 ปี 2560

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,375.22 2,612.10

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (833.29) (423.33)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (766.71) (2,279.66)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4.05) 35.35

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (228.83) (55.54)

จากตารางจะเห็นได้ว่าในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์และรายได้อ่ืนๆที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก 

บริษัทฯ ได้เพิ่มการลงทุนในกิจการร่วมค้าในประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งในปี 2560 บริษัทย่อยในต่างประเทศได้ลงทุน

ในพันธบัตรรัฐบาล และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินปี 2559 ลดลงจำานวน 766.71 ล้านบาทเกิดจากการ

ชำาระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร ส่วนในปี 2560 ลดลงจำานวน 2,279.66 ล้านบาทเกดิจากการจ่ายชำาระคนืเงนิ

กู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและไถ่ถอนหุ้นกู้

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มียอดสัญญาที่ลูกค้าซื้อบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัย

แล้วแต่ยังไม่ถึงกำาหนดโอนให้ลูกค้า 39,187 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถทยอยโอนให้ลูกค้าและสามารถรับรู้เป็น

รายได้ในปี 2561 จำานวน 12,527 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 26,660 ล้านบาทในอีก 3 ปีถัดไป ทั้งนี้ยอดสัญญาที่

รอส่งมอบหมายถงึยอดจำานวนเงนิรวมของบ้านและ/หรอือาคารชุดพกัอาศัยทีร่อโอนซึง่บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะทยอย

รับรู้รายได้ในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชีคือรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับแนวคิด 

“ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย” มาอย่างยาวนานถึง 28 ปี โดยเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคม

ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งถ่ายทอดสู่

กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ศิลปะวัฒนธรรม ครอบครัว สุขภาพ 

ชุมชน และศาสนา ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้ เป็นอภินันทนาการสู่ประชาชน ฟรี 

บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนาในหลากหลายประเภทความรู้ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นอภินันทนาการ ฟรี มอบให้

แก่ลูกค้าโครงการศุภาลัย สมาชิกศุภาลัยแฟนคลับ ประชาชนทั่วไป พนักงานศุภาลัย รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

บริษัทฯ ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรชั้นน�าจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ และสามารถ

น�าไปปฏบัิติได้จรงิในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน อาท ิจดัสมัมนาเคล็ดลับการลงทนุด้านต่างๆ เช่น “ภาษกีบัความมัง่คัง่” 

โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร, จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการท�าธุรกิจด้านโซเชียลมีเดีย “เคล็ดลับการเปิดร้านค้าออนไลน์  

ให้ขายได้ - ขายดี” โดย อาจารย์ชีพธรรม ค�าวิเศษณ์ และจัดสัมมนาเกี่ยวกับ DIY “จุดประกายความคิดการจัดสวนสวย 

MINI อย่างมืออาชีพ”โดย คุณอิศรา แพงสี 
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และอีกหลากหลายหัวข้อที่มีประโยชน์ โดยได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

(SCG) จัดสัมมนา “เคล็ดลับท�าบ้านสุขสบายเพื่อผู้สูงวัย...ง่ายนิดเดียว” และ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด จัดสัมมนา

เรื่องสุขภาพและแพทย์ทางเลือก “มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ด้วยวิถีแพทย์ทางเลือก” และกิจกรรม workshop หัวข้อ          

“30 ท่าบริหารร่างกายสุดฮิต พิชิตสุขภาพดี”

 

 

กิจกรรมด้านการศึกษา

บริษัทฯ มีโครงการช่วยพัฒนาสถานศึกษาทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ จ�านวนมากในด้าน

ต่างๆ ตั้งแต่การบริจาคที่ดิน เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต การจัดสร้างอาคารเรียน ห้องบรรยาย 

การบริจาคยานพาหนะ และร่วมมอืกบัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านวิชาการและการวิจยั 

รวมทั้งการบริจาคเงินให้โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนต่างๆ 
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คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ 

ประเทศไทย จดักจิกรรมบรจิาคอุปกรณ์การเรียนและกฬีา พร้อมสิง่ของต่างๆ เพือ่แบ่งปันน�า้ใจให้แก่เดก็นักเรยีนโรงเรียน

ชนบทที่ขาดแคลนตามต่างจังหวัด อาทิ โรงเรียนบ้าน ห้วยปูน จังหวัดสุรินทร์, โรงเรียนบ้านหินกอง จังหวัดสระแก้ว, 

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บ�ารุง จังหวัดนครสวรรค์ 

และโรงเรียนบ้าน ร่มเกล้า 3 จังหวัดตาก 

และบริจาคเงินและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารและห้องสมุด บริจาคถังเก็บน�า้ เครื่องปั๊มน�า้ และอุปกรณ์

กีฬา ณ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย จังหวัดน่าน พัฒนาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุด สนามเด็กเล่น และบริจาค

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา เพ่ือการศึกษา ณ โรงเรียนวัดท้ายยอ จังหวัดสงขลา สนับสนุนเงินเพื่อจัดสร้างห้องเรียน 

มอบถังเก็บน�้า และบูรณะปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งลงพื้นท่ี

ฟ้ืนฟู 2 โรงเรยีนทีป่ระสบอุทกภยั จังหวัดนครศรธีรรมราช บรจิาคเงนิและวัสดอุุปกรณ์ หนังสอืพร้อมช้ันวาง ป๊ัมน�า้ และ

ถังเก็บน�้า ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียน วัดท่านคร และซ่อมแซมห้องสมุด 

ณ โรงเรียนบ้านบางกระบือ ตามนโยบายโครงการ “แสงประทีป”
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โรงเรียนวัดท่านคร และ โรงเรียนบ้านบางกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัดท้ายยอ จังหวัดสงขลา

116 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)



โรงเรียนบ้านปางเป๋ย จังหวัดน่าน

 การบริจาคเงินและเครื่องมือการแพทย์ เพื่อบูรณะวัดกู่ค�า จังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนเงินเพื่อจัดสร้างห้องน�า้ 

อ่างน�า้ล้างหน้า และปูกระเบื้องทางเข้าห้องน�า้ตลอดทางเดิน ส�าหรับนักเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดกู่ค�า จังหวัด

เชียงใหม่

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังบริจาคที่ดินจ�านวน 15 ไร่ บริเวณรังสิต คลอง 4 อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้

แก่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นที่ต้ังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และบริจาคเงินจ�านวน 

2,000,000 บาท ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือการสนับสนุน

การจัดท�าห้อง Center of Innovative Urban, Community and Real Estate Development

ดร.ประทปี ตัง้มติธรรม ประธานกรรมการบริหาร, คณุอัจฉรา ตัง้มติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร ร่วมบริจาค

ในนามบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) มอบให้กับมูลนิธิทิสโก้ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และนักศึกษา

ทัว่ประเทศท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ ในงานคอนเสร์ิตการกศุล “30 ปี แห่งการให้” 

และมอบหนังสือ “เม่ือไหร่จะ...ร�่ารวยมีสุขอย่างย่ังยืน” เขียนโดย ดร.ประทีป        

ต้ังมติธรรม ให้โรงเรียนชนบทต่างๆ ในจงัหวัดเชยีงใหม่ ขอนแก่น สงขลา สระบุรี 

ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ระยอง อุดรธานี และนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นแหล่ง

ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ส�าหรับคณาจารย์และนักเรียน
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กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

บริษทัฯ ยงัให้ความส�าคญักบัเร่ือง ความรบัผดิชอบในการร่วมอนุรักษ์สิง่แวดล้อม เพือ่ตอบรับนโยบายการสร้างสรรค์

บ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สมกับค�าว่า “Supalai Save Our World Save Your Money” 

ซึ่งถ่ายทอดสู่กิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ ผู้บริหารบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และคณะสื่อมวลชนร่วมกับ

คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อคืนพื้นที่สีเขียว ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 

น�าคณะสือ่มวลชนร่วมกนัปลูกป่าชายเลน เพือ่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนเิวศ ณ สวนป่าชายเลนทลูกระหม่อม 

อุทยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิริินธร จังหวัดเพชรบุรี, ร่วมกจิกรรมปล่อยเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุเ์ต่าทะเล กองทพั

เรือ จังหวัดชลบุรี และร่วมปลูกพรรณไม้ไทยในวรรณคดี ณ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ

ที่ผ่านมาเข้าร่วมโครงการ “รวมแรงไทย รักษาน�้าใสทุกคูคลอง” เพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดย

กระทรวงการคลัง 

 

กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ จัดงานแนะน�าหนังสือและนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล “ประทีปทัศน์ 2” 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งหนังสือเล่มนี้บรรจงสร้างสรรค์เพื่อการกุศล เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดด้วย

ภาพถ่ายและบทวรรณกรรมปรัชญา พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย จ�านวน 78 ภาพ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หัก

ค่าใช้จ่ายบริจาคสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,570,000 บาท โดยหนังสือและ

ภาพทีแ่สดงจะมอบให้กบัผูม้ ีจิตศรัทธาทีร่่วมบริจาคสมทบทนุสร้างอาคารนวมนิทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
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เน่ืองในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการด�าเนินธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ บรษิทัฯ จงึได้จดักจิกรรมพเิศษด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ

-	 การจัดประกวดประติมากรรม ร่วมกับภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเชิญชวนศิลปินและผู้ที่สนใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ 3 หัวข้อ คือ “ความสุข 

หรือ ความรัก หรือ ความเจริญรุ่งเรือง”

-	 การจัดประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “ความสุขในศุภาลัย” โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัย และพนักงานศุภาลัย 

ร่วมแบ่งปันความสุขผ่านผลงานภาพถ่าย

-	 การจดัประกวดเรยีงความ	หวัข้อ “ความสขุในศุภาลยั” โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัยถ่ายทอดความรูส้กึและ

ความคิดเห็นต่อการอยู่อาศัยในโครงการของศุภาลัย

เมือ่เดือนตุลาคม 2557 บริษทัฯ จดังานแสดงศลิปกรรมการกศุล “พลังแห่งความสขุจากธรรมชาตแิละความดีงาม” 

ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพวาดพู่กันจีน และน�า

รายได้จากการจ�าหน่ายผลงานศิลปะภายในงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยภาพที่แสดงจะมอบให้กับ

ผู้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

เมื่อปี 2553 บริษัทฯ จัดงานแสดงศิลปกรรม “พลังแห่งการสร้างสรรค์” ณ Lifestyle Hall ช้ัน 2 ศูนย์การค้า

สยามพารากอน โดยรายได้จากการจ�าหน่ายผลงานศิลปะภายในงานดังกล่าวมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสั่งจองภาพทั้งหมด

ที่แสดงในงานนี้รวม 56 ภาพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท และน�าเงินที่รวบรวมจากการจ�าหน่ายภาพทั้งหมด

จากงานแสดงศิลปกรรมดังกล่าวโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย พร้อมทั้งทูลเกล้าถวายภาพจิตรกรรม
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สื่อความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม

บริษัทฯ ผลิตหนังสือให้ความรู้ แจกฟรี มอบให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนท่ัวไป โดยจะด�าเนินการคัดสรร

ข้อมูลที่มีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ อาทิ เรื่องสุขภาพ ฮวงจุ้ย หลักธรรมะในการด�าเนินชีวิต เป็นต้น เพื่อส่งมอบความสุข

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ส�าหรับหนังสือที่เคยจัดพิมพ์ ได้แก่ ชีวิตที่เจริญ, ก�าไรชีวิต, ไม้มงคล, อายุยืน สุขภาพดี 

ชีวีเป็นสุข, ชนะโรค ชนะวัย ชัยชนะแห่งชีวิต,พลังลมปราณ สร้างสรรค์พลังชีวิต, ดุจแสงส่องทาง, รู้ทันฮวงจุ้ย รู้ทางสู่

ความสุข, หัวใจยิ้มได้, กุญแจสวรรค์ สร้างสรรค์ชีวิตเป็นสุข, ความรู้คู่เรือน, ค�าคม, บ้านเรา แสนสุขใจ, ปรัชญาประทีป, 

ประทปีทศัน์ 1, หนังสอื “สวนอ่ิมใจ - บ้านอ่ิมสขุ” เป็นหนังสอืทีส่ร้างแรงบันดาลใจ และจดุประกายความคิด สร้างสรรค์

สวนครัวที่สวยงามและมากประโยชน์ และล่าสุดคือ หนังสือ “ประทีปทัศน์ 2” หนังสือรวบรวมภาพถ่ายและปรัชญาที่มี

คุณค่าต่อการด�าเนินชีวิต 

อีกทั้งผลิตสื่อในรูปแบบ Pocket Book จ�าหน่ายเพื่อการกุศล จ�านวน 4 เล่ม คือ 

เคลด็(ไม่)ลบั การบริหาร + การพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์, เคลด็ (ไม่)ลับ ศภุาลัย+อสงัหาริมทรัพย์, 

เมื่อไหร่จะ...ร�่ารวยมีสุขอย่างยั่งยืน และประทีปทัศน์ เขียนโดย ดร.ประทีป ต้ังมติธรรม 

ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งหนังสือเล่ม 2 รายได้จากการจ�าหน่ายหนังสือ

ทั้งหมด จะเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน “ประทีป ตั้งมติธรรม” จ�านวน 2,000,000 บาท 

ที่บริจาคให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันหนังสือ             

เล่ม 3 รายได้จากการจ�าหน่ายหนังสือทั้งหมด มอบให้สภากาชาดไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

และหนังสอืเล่ม 4 รายได้จากการจ�าหน่ายหนังสอืทัง้หมด มอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัได้จดัท�าบทเพลงธรรมะช่ือว่า “มองกว้าง 

คิดไกล ใฝ่สงู” ซึง่เป็นบทเพลงทีส่ร้างสรรค์สงัคมและจรรโลงคณุค่า

ทางจิตใจ เหมาะส�าหรับผู้ฟังทุกเพศทุกวัย โดยมีเน้ือหาใจความ       

เพื่อด�าเนินชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ส�าหรับชื่อบทเพลงดังกล่าว

ได้ขออนุญาตน�าค�าประพันธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ มาเป็น

ชื่อเพลง ส่วนค�าร้องและท�านอง โดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม 
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กิจกรรมด้านสังคม

ในปี 2558 บริษัทฯ ร่วมกับชมรมศุภาลัยสัมพันธ์ จัดกิจกรรมบริจาคอะลูมิเนียม มอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน�าไปจัดท�าขาเทียมให้ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภาลัย บริษัทผู้เช่า

อาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ และประชาชนทัว่ไป ร่วมกนับริจาคอะลูมเินียมจากห่วงดึงฝากระป๋องหรือวัสดทุีท่�าด้วย

อะลูมิเนียม โดยตั้งกล่องรับบริจาค ณ ชั้น Lobby ของอาคาร ซึ่งได้รับการแบ่งปันน�้าใจส�าหรับกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 3 เป็นจ�านวนมาก

บริษัทฯ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย น�าทีมคณะผู้บริหารและพนักงานศุภาลัย ร่วมมือ

ร่วมใจมอบถุงยังชีพ อาหารแห้ง น�้าดื่ม และของใช้จ�าเป็น เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าโครงการศุภาลัย 

และประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก อีกทั้งมอบบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยน�้าท่วม โดยมีผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ และยังมอบเงินบริจาคจ�านวน 2,000,000 บาท 

ให้สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเข้ากองทุน “ตลาดทุนร่วมใจ ช่วยภัยน�้าท่วม” ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

อีกทัง้บรษิทัฯ ร่วมกบับริษทั ดาว คอฟฟ่ีบีนส์ จ�ากดั, บริษทั เอฟ แอนด์ บี บายดาว จ�ากดั และบรษิทั แชมป์ บูม เบลล์ จ�ากดั 

มอบห้องสุขาลอยน�้า อาหารแห้ง ของใช้จ�าเป็น ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย ณ หมู่ 2-3-4 ต.ท่าช้าง 

อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

นอกจากน้ีบริษัทฯ เป็นผู ้ออกแบบ “บ้านชนบทส�าหรับ

เกษตรกร” โดยร่วมมือกบัคณะท�างานโครงสร้างพ้ืนฐาน คมนาคม

และพลังงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการ

ศกึษาเร่ือง “การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทีอ่ยูอ่าศัย” บรษัิทฯ 

จึงออกแบบบ้านชนบทส�าหรับเกษตรกร เพื่อมอบให้เกษตรกรท่ี

สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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กิจกรรมด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัว

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุน

สังคมไทยให้แข็งแกร่ง อาทิ กิจกรรม “เจริญสติ-สมาธิ” เน้นฝึกการใช้สติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนเอง และน�าไปประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจ�าวัน รวมทั้งเพื่อเพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัว 

กิจกรรมด้านสุขภาพ

บริษัทฯ เชิญทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลช้ันน�า มาให้บริการตรวจสุขภาพฟรี พร้อมทั้งให้ความรู้

เกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยจัดกิจกรรมสัมมนาสุขภาพ และกิจกรรมสัมมนาแพทย์ทางเลือก ซึ่งเปิดโอกาส

ให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการกุศล “บริจาคโลหิต” ให้กับ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยรับบริจาค ณ บริเวณชั้น L อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ด้วยการ

เชิญชวนพนักงานศุภาลัย และบริษัทผู้เช่าอาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

คณุอัจฉรา ตัง้มตธิรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ศุภาลัย จ�ากดั (มหาชน) มอบเงนิบริจาคในนามส่วนตัว 

จ�านวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการขยายบริการหอผู้ป่วยพิเศษ อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกยีรต ิโดยจัดซือ้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพือ่ช่วยดแูลรกัษาพยาบาลผูป่้วย และเพิม่โอกาสทางการรักษาพยาบาล

ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ

อีกทั้งบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนหนังสือ “วันวาน ณ ปัจจุบัน” โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วย

สมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
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กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน

บริษทัฯ เน้นการดแูลสภาพแวดล้อมโครงการให้ดีอยูต่ลอดเวลา โดยหากโครงการใดมปัีญหาเกีย่วกบัสภาพแวดล้อม

โครงการ ลูกค้าสามารถแจ้งมายงับริษทัฯ เพือ่ท�าการปรับปรงุและพฒันาได้ ซึง่ทีผ่่านมามหีลายโครงการทีบ่ริษทัฯ เข้าไป

ดูแลความเรียบร้อยให้ ได้แก่

- ด�าเนินการขดุลอกคลองสาธารณะ ในพืน้ทีใ่กล้เคียงโครงการศภุาลยั พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สวุรรณภมู ิโดยเข้าไป

มีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ขอ

ความร่วมมือจากภาคเอกชนในการขุดลอกคลองในพื้นที่โครงการจัดสรรเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

- ปรับปรุงถนน วางท่อระบายน�า้และบ่อพัก บริเวณซอยพหลโยธิน 48 ด้านหน้าโครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ 

และท�าท่อลอดถนนและปรับปรุงถนนซอยลาซาล บริเวณโครงการศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์

- มอบรถบรรทกุขยะมลูฝอย มลูค่า 2.1 ล้านบาท ให้แก่เทศบาลเมอืงล�าสามแก้ว จงัหวัดปทุมธาน ีเพือ่รกัษาความ

สะอาดและจัดระเบียบให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียง และได้มอบรถบรรทุกเก็บขยะ ให้กับองค์กรบริหารส่วนต�าบล 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อรักษาความสะอาด และจัดระเบียบให้หมู่บ้านโครงการศุภาลัยบุรี และ

บริเวณใกล้เคียง

- ปรับปรุงถนนเลียบคลอง 4 เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว

- มอบอปุกรณ์เพ่ือใช้ในการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ ให้กบัสถานีต�ารวจนครบาล บางโพงพาง เพือ่ใช้ตรวจ

ความเรียบร้อยของผู้ใช้รถใช้ถนน

โครงการสวนอิ่มใจ - บ้านอิ่มสุข 

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ น�าร่องพื้นที่สีเขียวกินได้สู่สังคมไทย น�าเสนอสวนสวย

กินได้ แหล่งอาหารที่ดีของทุกครอบครัว สร้างสรรค์สวนตัวอย่าง พร้อมถ่ายทอด ทุกขั้นตอนผ่านหนังสือ “สวนอิ่มใจ -

บ้านอ่ิมสุข” เพ่ือจุดประกายให้สังคมเกิดแรงบันดาลใจปลูกผักสวนครัวในบ้านและคอนโดมิเนียม ตามหลักปรัชญา

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคม ทั้งการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ค�านึงการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท�าเลที่ต้ังเดินทางสะดวกและมีความ

ปลอดภัย เป็นต้นแบบของชุมชนที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ โดยบริษัทฯ เช่ือม่ันว่าสังคมที่มีเสถียรภาพและย่ังยืนจุดเร่ิมต้น

มาจากครอบครัว จึงได้สร้างสรรค์แนวคิดสวนสวยกินได้ 

“สวนอ่ิมใจ - บ้านอ่ิมสุข” สู่สังคมไทย เพื่อเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ของครอบครัว ตามนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจ...

สร้างสรรค์สังคมไทย” และเป็นการด�าเนินตามแนวทาง

พระราชด�าริหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

“สวนอ่ิมใจ - บ้านอ่ิมสุข” เป็นแนวคิดที่ศุภาลัย

ต้องการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สวนสวยกินได้ 

และมากประโยชน์ ในทุกขนาดพ้ืนที่และทุกรูปแบบที่อยู่

อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีส�าหรับ ทุกครอบครัว โดยได้

รับความร่วมมือถ่ายทอดความรู้จาก รศ.ศศิยา ศิริพานิช 

และ ผศ.ดร.เสริมศิร ิจันทร์เปรม กรูดู้านการออกแบบสวน

และด้านพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก�าแพงแสน นครปฐม ตั้งแต่กระบวนการ

ออกแบบสวนครัว ข้ันตอนการปลูกพชื และการดูแลรกัษา 
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โดยได้มอบพ้ืนที่สวนบ้านเด่ียวและระเบียงห้องชุดคอนโดมิเนียม เพื่อสร้างสวนครัวต้นแบบตามแนวคิดให้เกิดขึ้นจริง 

พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทกุครอบครัวในการสร้างแหล่งอาหารที ่ประโยชน์-ประหยดั-สะอาด-สขุใจ เร่ิมจากประหยดั

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้บริโภคอาหารพืชผักสวนครัวที่สด สะอาด และปลอดภัย สุขใจกับกิจกรรมร่วมกันภายใน

ครอบครัว และประโยชน์ที่ได้รับจากพืชสวนครัวที่ปลูกเอง จากแนวคิดดังกล่าว ศุภาลัยยังถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ

คู่มือ “สวนอิ่มใจ - บ้านอิ่มสุข” อีกด้วย

โครงการ Happiness Camp : สวนสร้างสุข เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต ชวนคนงานก่อสร้างเนรมิตสวนครัว
เกษตรอินทรีย์

บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญ และใส่ใจในทุกวงจรการผลิต ซ่ึงเป็นที่มาของหน่ึงในโครงการ น�าร่อง “Happiness 

Camp” : สวนสร้างสุข ที่ต่อยอดแนวคิดมาจากองค์ความรู้ของหนังสือ “สวนอิ่มใจ - บ้านอิ่มสุข” กับการเนรมิตพื้นที่

ให้เป็นสวนสวยกนิได้ โดยกจิกรรมน้ีส่งต่อความปรารถนาดไีปสูเ่พ่ือนร่วมงานในวงจรการผลิตในการสร้างสรรค์สขุภาวะ 

ยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างให้มคีวามสขุมากขึน้ และยงัสร้างเสริมให้เกดิทกัษะในการท�างานร่วมกนัเป็นทีม

การปลูกสวนครัวเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นแหล่งอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย เสริมสุขภาพอนามัย ประหยัดค่าใช้จ่าย

ในครวัเรอืน อกีทัง้ยงัเป็นสถานทีห่ย่อนใจ สร้างสขุภาวะทางอารมณ์ สร้างทัศนยีภาพทีส่วยงามใหพ้ืน้ทีช่มุชน กอ่ใหเ้กิด

การใช้เวลาว่างหลังเลิกงานที่มีคุณค่ากับวิถีชีวิต 
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พระศุภนิมิตรมิ่งมงคล

กิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศาสนา

บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน ทั้งวัด มัสยิดหลายแห่ง 

พร้อมช่วยวางผังออกแบบอาคารต่างๆ ในวัด โดยให้ค�าแนะน�า และร่วมมือกับ

กรมศิลปากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาตลาดทุนไทย โดย

บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพดูแลการบูรณะวัดแห่งหน่ึงในจังหวัดนนทบุรี และที่ผ่านมายัง

ได้ด�าเนินการปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานต่างๆ ได้แก่ วัดพันท้ายนรสิงห์ จังหวัด

สมุทรสาคร, วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี และมัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน 

ที่อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร 

ได้สร้างสรรค์พระพุทธรูป “พระศุภนิมิตรมิ่งมงคล” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ

น�าไปประดิษฐ์สถาน ณ โครงการของศุภาลัย เพื่อเป็นสิริมงคลในการด�าเนินชีวิตที่

ครอบคลุม ทั้งด้านการงาน และชีวิตครอบครัวของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาต่อไป

ดังน้ัน โครงการ “Happiness Camp” ด�าเนินการเนรมิตพื้นที่ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างให้กลายเป็นสวนครัว

เกษตรอินทรีย์กินได้อย่างสะอาดและปลอดภัย มีการจัดสอนเทคนิคการปลูกผักสวนครัวไร้สารเคมี โดยได้รับความ

ร่วมมือจาก อ.คมสัน หุตะแพทย์ ผู้เช่ียวชาญทางด้านการปลูกผักสวนครัว ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนงานก่อสร้าง 

และทางบริษัทฯ ยังมอบวัสดุปลูก พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวหลากหลายประเภทให้คนงานก่อสร้างได้ร่วมแรงร่วมใจกัน

สร้างสวนครัวขนาดใหญ่ จ�านวน 5 สวน ส�าหรับแคมป์คนงาน ตลอดจนมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดให้มี

การประกวด สวนผกัของแต่ละแคมป์คนงาน ในงานวันสร้างสขุของคนสร้างบ้าน “Happiness Day” ณ โครงการ ศภุาลยั 

ไพร์ด บางนา-ลาดกระบงั โดยได้รับความร่วมมอืจากพันธมติรทางธรุกจิท่ีจดักจิกรรมมอบความสขุให้กบัคนงานก่อสร้าง
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การพัฒนาบุคลากร

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญกับบุคลากรทุกคนขององค์กร เพราะถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี

คุณค่าและเป็นส่วนส�าคัญในการผลักดันนโยบายและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ก�าหนดไว้ และขณะเดียวกันบุคลากร

ถือเป็นฟันเฟืองของบริษัทฯ ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

และตลอดเวลา บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญในการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งหวังที่จะเห็น

พนักงานได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งจะต้องท�าการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เป้าหมายดังกล่าว

ได้ด�าเนินการโดยสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นับตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มี

ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายในการสรรหาบุคลากร คือ พนักงานต้องมีความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) 

ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ (Attribute) ที่สอดคล้องกับต�าแหน่งงานเข้ามาท�างาน โดยมีการก�าหนดสมรรถนะหลัก 

(Competency) ของทุกต�าแหน่งงานไว้ ซึ่งกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกจะด�าเนินการโดยผ่านการสัมภาษณ์

แบบมุ่งเน้นสมรรถนะหลัก (Competency Based Interview) โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกมาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ

น้ัน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะจัดหลักสูตรพื้นฐานท่ีจ�าเป็นส�าหรับการท�างาน รวมท้ังการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (On the 

Job Training) เพ่ือให้พนักงานมคีวามพร้อมทีจ่ะปฏบัิตงิานได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม นอกเหนอืจากน้ันบุคลากรทีม่า

ร่วมงานกับบริษัทฯ จะต้องเป็นพนักงานที่มีทัศนคติที่ดี และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ เพื่อที่จะช่วยท�าให้การ

ท�างานร่วมกันเป็นไปได้อย่างราบรื่น 

เพ่ือเป็นการรองรับต�าแหน่งงานที่จะต้องทดแทน บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถภายใน

บริษทัฯ (Internal Job Posting) ส่วนต�าแหน่งทดแทนในระดับหวัหน้างานจะพจิารณาเล่ือนต�าแหน่งจากบุคลากรภายใน

ก่อน (Promote from Within) เพื่อเป็นการให้โอกาสพนักงานภายใน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองไปใน

ต�าแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือให้โอกาสในการโอนย้ายเพื่อท�างานข้ามสายงาน (Cross Functional Transfer) เป็นต้น

การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

การรักษาบคุลากรทีม่ศีกัยภาพสงู (Retain Talent) เป็นภารกจิหลักทีส่�าคัญอย่างหน่ึงขององค์กร หลังจากทีคั่ดเลือก

บุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถทีเ่หมาะสมกบัต�าแหน่งงานเข้ามาร่วมงานแล้ว บริษทัฯ จ�าเป็นจะต้องดูแลให้พนักงาน

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่หมาะสม และสามารถแข่งขนักบัตลาดได้ ซึง่ทกุปีบริษทัฯ จะเข้าร่วมโครงการส�ารวจค่าจ้าง
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และสวัสดิการกับบริษัทที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงค่าจ้างและสวัสดิการ

ให้เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้เติบโตเคียงคู่ไปกับองค์กร

นอกเหนือจากน้ี บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการพิจารณาผลการปฎิบัติงานของพนักงานตามผลส�าเร็จของงาน 

(Pay for Performance) และการให้รางวัลจะมคีวามแตกต่างระหว่างผลการปฏบัิติงานของพนกังานแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ที่ดีจะต้องมีความโปร่งใสและยุติธรรม 

ซึง่จะท�าให้พนกังานมขีวัญและก�าลงัใจในการท�างานทีดี่ สามารถสร้างความผกูพนักบัองค์กร (Employee Engagement) 

ได้อย่างย่ังยืน อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดท�าระบบการยกย่องชมเชยพนักงาน (Recognition System) ทั้งในรูปแบบที่เป็น

ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น การให้โล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่นประจ�าปีของบริษัทฯ การให้รางวัลอายุงาน

นานแก่พนักงาน รางวัลพนักงานที่มีความเป็นเลิศในการบริการแก่ลูกค้า 

การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

สภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กรเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะท�าให้พนักงานมีทักษะในการท�างานร่วมกัน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน และบุคลากรในองค์กรที่มีอยู่หลายระดับ เช่น ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน พนักงาน

กับพนักงาน พนักงานกับหัวหน้างาน พนักงานกับผู้บริหาร เป็นต้น หากทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ก็จะท�าให้

สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ 
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การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นน้ัน จะด�าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ 

เพ่ือท�าให้พนักงานมีช่องทางหรือมีโอกาสในการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก

ความสามัคคีภายในองค์กร อาทิเช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมงานเล้ียงประจ�าปีบริษัทฯ กิจกรรมกีฬาภายใน 

กิจกรรมท่องเที่ยวประจ�าปี กิจกรรมข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารแบบย้อนกลับ 

(2-Way Communication) เพื่อท�าให้มีความเข้าใจระหว่างกันและกันมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนั้นบริษัทฯ ยังส่งเสริม

กิจกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานผ่านชมรมศุภาลัยสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมการบริจาคโลหิต การบริจาค

สิ่งของเหลือใช้เพื่อสาธารณกุศล การเข้าร่วมเจริญสติสมาธิ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาระดับจิตใจ

ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

บริษัทฯ ตระหนักว่าความส�าเร็จของธุรกิจอย่างแท้จริง จะต้องมีบุคคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้นบุคลากรทุกคนต้องได้

รบัการฝึกอบรมและพฒันาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพือ่พฒันาศักยภาพและความสามารถของบคุลากรให้สงูขึน้และ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ แผนกฝึกอบรมและพัฒนาจะประมวลผลจากการ

ประเมินสมรรถนะของพนักงานเป็นรายบุคคล (Competency Gap Assessment) และจัดท�าเป็นแผนพัฒนาพนักงาน

เป็นรายบุคคล (IDP – Individual Development Plan) เพื่อท�าการคัดเลือกพนักงานที่เป็นดาวเด่น (Talent) และท�าการ

พฒันาพนักงานกลุม่เหล่าน้ี เพือ่ให้รองรบักบัแผนการสบืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) โดยเฉพาะต�าแหน่งทีส่�าคัญ

กับธุรกิจขององค์กร (Critical Positions) 

ทัง้นีก้ารก�าหนดแผนฝึกอบรมประจ�าปีให้สอดคล้องกบัต�าแหน่งงานและความจ�าเป็นในการฝึกอบรมแต่ละปีจะแบ่ง

หมวดหมู่การฝึกอบรมและพัฒนาเป็น 4 หมวดดังนี้
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1.	 หมวดวิชาพ้ืนฐานส�าหรบัพนกังานใหม่	(Onboarding	Program) ส�าหรบัพนักงานใหม่ บริษทัฯ ได้จัดปฐมนิเทศ

ในวันแรกที่เริ่มงานเพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบ นโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจ วัฒนธรรม

องค์กร สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษทั หลงัจากน้ันภายใน 6 เดือนจะมกีารจัดสมัมนาระหว่างเพือ่น

พนักงานใหม่ (Supalai Way) เพื่อให้พนักงานได้รู้จักเพื่อน พนักงาน รุ่นพี่และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ความผูกพันกับองค์กร รวมถึงการเรียนรู้การท�างานร่วมกันเป็นทีม

2.	 หมวดวิชาตามกฎหมาย	 และนโยบายบริษัท	 ได้แก่ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ระบบคุณภาพ 

ISO 9001: 2015 มาตรฐานความปลอดภยัในการก่อสร้าง การสอบรับรองมาตรฐานวิชาชพีช่างไฟฟ้า เป็นต้น 

โดยเน้นให้ความรู้และทักษะที่จ�าเป็นเพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและ

หลักวิชาชีพ

3.	 หมวดหลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ	(Functional	Development) ตามลักษะงาน ได้แก่ หลักสูตรเพื่อพัฒนา

ความรู้และทักษะของพนักงานกลุ่มงานขายและการตลาด กลุ่มงานก่อสร้างและการบริหารโครงการ กลุ่มงาน

บริหารก่อน – หลังการขาย กลุ่มงานสนับสนุน (Back Office) ผ่านรูปแบบการจัดฝึกอบรมทัง้ภายใน (In-House 

Training) และหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (External Training) แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

4.	 หมวดหลักสตูรพัฒนาภาวะผูน้�า	(Leadership	Development) จะเน้นการพัฒนาทศันคต ิความรู้ ความสามารถ

ของพนักงานในองค์กร ให้สามารถดึงศักยภาพการท�างานของตนเองมาใช้ได้อย่างเหมาะสม และสมดุลใน

การท�างานให้ส�าเร็จ โดยเน้นทักษะในด้านการเป็นผู้น�า การสื่อสาร การแก้ปัญหา การวางแผนการท�างานและ

การพัฒนาทีมงาน เพื่อพัฒนาให้พนักงานได้เติบโตในสายอาชีพและสอดคล้องกับสมรรถนะที่องค์กรก�าหนด

ปีทีผ่่านมา บริษทั ฯ ได้สนบัสนุนการพฒันาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ืองโดยมกีารฝึกอบรมในทกุระดับช้ัน

ทั้งหลักสูตรฝึกอบรมภายในและภายนอก ซึ่งพนักงานมีการฝึกอบรมเฉลี่ย 26.26 ชั่วโมง/คน/ปี

นอกจากการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแล้ว บริษัท ฯ ยังให้ความส�าคัญกับการศึกษาของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

(Continuing Education) โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษา (Scholarship) ในระดับปริญญาตรี 

และปริญญาโท ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันให้ทุนการศึกษาไปแล้วทั้งหมด 77 ทุน พนักงานที่ส�าเร็จ

การศึกษาแล้ว 65 คน พนักงานที่อยู่ระหว่างการศึกษาในประเทศ 11 คน อยู่ระหว่างศึกษาต่างประเทศ 1 คน 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างอิสระจาก

ห้องสมุดของบริษัทฯ (Self -Learning) และจาก Intranet ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในการศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ส�าหรับการพัฒนาพนักงานในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นทางการ อาทิเช่น การจัดพนักงานพี่เล้ียง (Mentor) ส�าหรับ

พนักงานใหม่ตลอดช่วงระยะเวลาทดลองงานทั้งระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ค�าแนะน�าและปรึกษาในการท�างาน (Coaching) ตลอดจนเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญในการเรียนรู้และ

การท�างานแบบเป็นทีมร่วมกัน 
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การดูแลชุมชน

ปี 2560 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) มีโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ในความดูแลกว่า 80 โครงการ (กว่า 

21,000 ยูนิต) ซ่ึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศุภาลัยยังคงเจตนารมณ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยการให้ความ

ส�าคัญต่อการดูแลสมาชิกที่อยู่อาศัยในโครงการ เพื่อให้เกิดความอบอุ่น หมู่บ้านน่าอยู่ ปลอดภัย บริการด้วยใจ โดยจัด

ให้มีหน่วยงานต่างๆ ขึ้น เพื่อบริการแก่สมาชิก เช่น การรับเรื่องร้องเรียน การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

การซ่อมบ�ารุง ตลอดจนช่วยสนับสนุนให้สมาชิกจัดต้ังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพ่ือการดูแลโครงการต่อจากศุภาลัย 

ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่มีการจัดให้สมาชิกโครงการศุภาลัย เช่น 

การสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ

ศุภาลัย ยังมุ่งเน้นเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวให้แข็งแกร่ง ซึ่งพื้นฐานครอบครัวที่มีความอบอุ่นเป็นสิ่ง 

ส�าคัญย่ิง ทีจ่ะน�าไปสูส่งัคมทีดี่ต่อไปได้ จึงได้ช่วยน�าพาครอบครัวศภุาลัยให้เข้าร่วมกจิกรรมภาวนากบัศุภาลัยเป็นประจ�า

ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง (จัดมาแล้ว 27 ครั้ง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเรียนรู้ให้เกิดปัญญา เกิดความรัก มีจิตส�านึกต่อส่วนรวม 

สามารถเชื่อมโยงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันตามมา 

การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์หรือสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก 

การจัดกิจกรรมที่ช่วยเช่ือมความสัมพันธ์หรือสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก โดยจัดกิจกรรมให้สมาชิก ได้ร่วมกัน

ท�าบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเน่ืองในโอกาสขึ้นปีใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสท�าความรู้จักกัน 

เพื่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน 
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การเสริมสร้างความปลอดภัย 

ศภุาลัยให้ความส�าคญัต่อการดูแลความปลอดภยั ได้จดัให้มเีจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยัดูแลโครงการตลอด 24 ชม. 

เพือ่ตรวจสอบและบันทกึการเข้าออกโครงการ, มกีารตรวจตราลาดตระเวนทัว่ทัง้โครงการเป็นระยะๆ, ตรวจสอบและสงัเกต

สิง่ผดิปกติทีเ่กดิขึน้ ฯลฯ และได้ร่วมกบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องในท้องทีต่่างๆ จัดฉดีวัคซนีป้องกนัพิษสนัุขบ้าให้กบั

สัตว์เลี้ยงในโครงการ และฉีดพ่นท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 

การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

“นิตบุิคคลหมูบ้่านจัดสรร” เร่ิมมบีทบาทมากขึน้ในสงัคมไทย เพราะการอยูร่่วมกนัในสงัคมหมูบ้่านจดัสรรควรต้องมี 

นิตบุิคคลฯ รับการดูแลต่อจากผูป้ระกอบการทีไ่ด้ดแูลตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนดแล้ว ศุภาลยัจงึส่งเสริม สนับสนุน 

ช่วยเหลือให้โครงการต่างๆ ของศภุาลัยสามารถจดัต้ังเป็นนิตบุิคคลฯ เพือ่การดูแล บรหิารจดัการตามทีส่มาชิกส่วนใหญ่

พึงประสงค์และเพิ่มมูลค่าบ้านต่อไปในอนาคต

การดูแลบ้าน

ภายหลังจากที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว ศุภาลัยยังได้จัดให้มีการรับประกันบ้าน โดยมีแผนกซ่อมบ�ารุง สังกัดฝ่าย

ก่อสร้างเป็นผู้ให้บริการซ่อมบ�ารุงบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการศุภาลัยตามระยะเวลารับประกันที่ก�าหนด

การสื่อสารกับผู้อยู่อาศัย 

ศุภาลัยจัดให้มีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสาร “สานสายใย”, เอกสารประชาสัมพันธ์, การติดประกาศ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ และมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ

ปฎิบัติเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ อบอุ่น และเป็นสุข 

การรับค�าแนะน�า ติชม 

เพื่อให้บริการข่าวสารข้อมูล และเพื่อน�าข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการบริการ จึงมีการเปิดช่องทาง       

การสื่อสาร เพื่อการบริการหลังการขาย ได้แก่

	 โครงการระฆังแก้ว	

• กล่องรับความคิดเห็นประจ�าโครงการ

• ฝ่ายบริการชุมชน (ส�านักงานใหญ่) โทร.02-725-8888, Fax: 02-687-0234

• E-mail : manage@supalai.com, 

• Website : www.supalai.com

• ส่งไปรษณีย์ 

 Supalai’s Contract Center  โทร. 1720 

การด�าเนินการต่างๆ ตามข้างต้นน้ัน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทีศุ่ภาลัยมุง่หวังให้ลูกค้าผูม้อุีปการคณุมคุีณภาพ

ชีวิต เพื่อความสุขในการอยู่อาศัยในโครงการศุภาลัยต่อไป 
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การต่อต้านทุจริต

สารจากประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต

เป็นทีท่ราบกนัดีอยู่แล้วว่า “การทจุริต” ถอืว่าเป็นอาชญากรรมทีผ่ดิท้ังกฎหมายและศีลธรรม ซึง่ส่งผลกระทบต่อฐานะ

ของบริษทัฯ ตลอดจนเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และความเช่ือมัน่ระหว่างประเทศ ดังนัน้ บรษิทัฯ จึงได้ลงนามเข้าร่วมภาคี

เครือข่ายต่อต้านการทจุริต เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายเกดิความมัน่ใจว่า บรษิทัฯ บริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ี 

โดยก�าหนดนโยบายที่เน้นการปลูกจิตส�านึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต รวมทั้ง

สร้างค่านิยมทีถ่กูต้อง เพือ่พฒันาองค์กรให้มคีวามโปร่งใส พร้อมทัง้ได้ก�าหนดนโยบายต่างๆ ซึง่เกีย่วกบัการต่อต้านการ

ทุจริตอย่างชัดเจน 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท�าหลักเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การรายงาน อย่างเป็น

ลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ก�ากับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการทจุริต โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะท�าการสอบทานมาตรการและการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้อง 

รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตนี้ พร้อมทั้งสอบทานการประเมิน

ความเสี่ยงและเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงน้ัน โดย

ฝ่ายบริหารจะน�าข้อคิดเห็นดังกล่าวจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนี้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุมยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย ดังต่อไปนี ้

1. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

2. นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

3. นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

4. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

5. นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน

6. นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล
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ทั้งนี้ การก�าหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จะส่งผลให้

ความโปร่งใสและการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเกดิข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ ซึง่บรษัิทฯ หวังเป็นอย่างยิง่ว่า แนวทาง

ดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ดังนี้

1.	 ผู้ถือหุ้น	 ได้รับความมั่นใจว่าเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

2.	 พนักงาน ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส

การทุจริตไปยังคณะกรรมการอิสระ

3.	 คู่ค้า ได้รับการคัดเลือก ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง และประเมินผลอย่างเป็นธรรม

4.	 ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี

5.	 ผู้รับเหมา ได้รับการอ�านวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน โดยไม่มกีารเรียกรับค่าตอบแทน 

เช่น การช่วยจัดหาสินเช่ือ การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามก�าหนด 

การตรวจรับงาน และการจัดเส้นทางล�าเลียงวัสดุอุปกรณ์เข้า – ออกในพื้นที่

ก่อสร้าง

6.	สังคมและประเทศชาติ รัฐได้รับช�าระเงินภาษีถูกต้อง เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในการน�าเงินรายได้ภาษีไป

บริหารประเทศ ในขณะเดียวกันสังคมได้รับประโยชน์โดยอ้อม จากการสร้าง

วัฒนธรรมแห่งความซือ่สตัย์แก่พนักงานในองค์กร ซึง่จะแผ่ขยายไปยงัสงัคมใน

วงกว้าง  

    

        

	 (ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม)	

    ประธานคณะกรรมการบริหาร
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ค�ามั่นและนโยบาย

เมือ่วันที ่9 พฤศจกิายน 2553 บรษิทัฯ ได้แสดง

เจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action 

Coalition) ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย 

หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย 

สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย  

และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ได้เข้าร่วม

ลงนามเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริต

เพือ่ประเทศไทย หรือ PACT Network (Partnership 

Against Corruption for Thailand)

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบาย

ในการด�าเนินการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัด

ท�าแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู ้บริหาร 

หวัหน้างาน และพนักงาน (Code of Conduct) ซ่ึงได้ผ่านการอนุมตัติามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่10/2560 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีการปรับปรุงเป็นครั้งที่ 4 และคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ

มาตรการต่อต้านการทุจริต ไว้จ�านวน 6 นโยบาย ได้แก่ 1) นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต 2) นโยบายว่าด้วยการ

สนับสนุนด้านการเมือง 3) นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 4) นโยบายว่าด้วย

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 5) นโยบายว่าด้วยการให้เงนิสนับสนุน และ 6) นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพ่ือการกศุล 

ซ่ึงได้ผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแล้ว และบริษทัฯ ได้สือ่สารนโยบายในการด�าเนินการต่อต้านการทจุริตไป

ยงักรรมการ ผูบ้รหิาร หัวหน้างาน และพนกังานทุกคน โดยก�าหนดให้การด�าเนนิการทกุกระบวนการอยูใ่นขอบขา่ยของ

กฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระท�าทุจริต และมีมาตรการคุ้มครอง

ผู้แจ้งเบาะแสหากพบเห็นการกระท�าทุจริต ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

การมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการทจุริตได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทัฯ (http://www.supalai.com) ภายใต้หวัข้อมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในการด�าเนินการตามนโยบายการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตน้ันบริษัทฯ ไม่ยินยอมให้เกิดพฤติกรรมการทุจริตขึ้น

ภายในบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัทีบ่ริษทัฯ มอี�านาจในการควบคมุ โดยมกีารประเมนิความเสีย่ง รวมถงึก�าหนดแนวปฏบัิติ

แก่กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน ให้เป็นไปตามกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ และมี

ผลผูกพันต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและหุ้นส่วนทางการค้า โดยจัดท�าเป็นนโยบายที่เป็นทางการ

ผ่านมตขิองคณะกรรมการบรษิทัและมกีารเปิดเผยต่อสาธารณะชน ซึง่ครอบคลมุถงึหุน้ส่วนทางธรุกจิ และคูค้่าทางธรุกจิ 

อาทิเช่น ผู้รับเหมา ร้านค้า ลูกค้า ธนาคาร คู่แข่ง ฯลฯ ตามที่ปรากฏไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริต 

ดังนี้
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นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ด�าเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขัน

ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยึดมั่นในคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นส�าคัญ บริษัทฯ จึงไม่ยอมรับการทุจริตใดๆ 

ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยการน�าเสนอ การให้ค�ามั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การชักจูงสู่การกระท�าที่

ผดิกฎหมาย หรือการท�าลายความไว้วางใจ และก�าหนดให้เจ้าหน้าท่ีในทกุระดับ ท้ังกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร หัวหน้างาน 

และพนักงาน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการ

ท�ากิจการอยู่ ให้ด�าเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว 

พร้อมกันน้ี บริษัทฯ ได้ก�าหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างละเอียด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม�า่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ 

และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

บรษิทัฯ ได้ปฏบัิตติามนโยบายสนับสนุนงานการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย โดยสนบัสนนุให้กรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุม สามารถใช้สิทธิทางการเมือง

ของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี สามารถแสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน ใช้สิทธิทางการเมืองนอก

เวลาท�างานโดยใช้ทรัพยากรของตนเองเท่านั้น และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชา และพนักงานในทุกระดับขั้น 

สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ที่ท�าให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท 

ซึ่งอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร

นโยบายว่าด้วยการรับ	การให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใด

บริษทัฯ ประกอบธรุกจิด้วยความซือ่สัตย์สจุริต และถกูต้องตามกฎหมาย เพือ่เป็นการด�ารงรกัษาไว้ซ่ึงชือ่เสยีง บริษทัฯ 

จงึก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการรบั การให้ของขวัญ ทรพัย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดทีส่ามารถกระท�าได้ตามประเพณีและ

ศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ อย่างไรก็ตาม 

หากการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ และอาจท�าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการกระท�าดังกล่าว 

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษทัฯ ได้ปฏบัิตติามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยเปิดให้มช่ีองทางในการแจ้งเบาะแส หรือ

ข้อร้องเรียน จากการกระท�าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ

ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และให้ความ

ส�าคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน ซึ่งได้ก�าหนดเป็นข้ันตอนการ

ด�าเนินการ การสอบสวนข้อเท็จจริง การสรุปผล รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน

โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านอีเมล์ anti-corruption@supalai.com ซึ่งมีการรายงานตรงถึงกรรมการ

อิสระ และกล่องรับความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้นและส�านักงานโครงการ
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นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน โดยมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม

อย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้การด�าเนินธรุกจิเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษทัฯ ได้ก�าหนดขัน้ตอนและควบคมุการให้เงนิสนับสนุน

โดยมีการสอบทาน การอนุมัติรายการจากผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ รวมถึง การรายงานผล และการติดตามผลการให้เงิน

สนับสนุน เพื่อให้แน่ใจว่า เงินสนับสนุนที่บริษัทฯ จ่ายไปมีการน�าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินสนับสนุน

นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

บริษทัฯ ได้ปฏบิติัตามนโยบายว่าด้วยการบริจาคเพ่ือการกศุล โดยมุง่มัน่ด�าเนินธรุกจิควบคู่ไปกบัการตอบแทนสงัคม

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การด�าเนินธรุกจิเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้ก�าหนดขัน้ตอนและควบคมุรายการบริจาคเพ่ือ

การกุศล โดยมีการสอบทาน การอนุมัติรายการจากผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ รวมถึง การรายงานผล และการติดตามผล

การบริจาคเพ่ือการกศุล เพือ่ให้แน่ใจว่า เงนิบริจาคทีบ่ริษทัฯ จ่ายไป มกีารน�าไปใช้ตามวัตถปุระสงค์ในการขอเงนิบริจาค

ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย ซึ่งแต่ละหน่วยงานระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตขึ้น ระดับคะแนนของโอกาสเกิดและผลกระทบ 

รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ประเมิน

ความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการด�าเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง

ธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และคู่มือประกอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ

ต่อต้านการทุจริต ที่ระบุวิธีปฏิบัติตามนโยบายแต่ละเรื่องอย่างเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการให้ของขวัญ 

การจ่ายเงินสนับสนุน หรือการด�าเนินการทางการเมือง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

1. การระบคุวามเสีย่ง	โดยหวัหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทัง้ของบรษิทัฯ และบริษทัย่อย ท�าการระบุความเสีย่ง

ด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

2.	 การประเมินความเสี่ยง	 เมื่อผู้ประเมินท�าการบ่งชี้ความเสี่ยง จึงมีการประเมินความเสี่ยงที่ได้ ว่ามีผลกระทบ

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร โดยพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่อาจ

จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง

3.	 การจดัการความเสีย่ง โดยก�าหนดกลยทุธ์หรอืกจิกรรม เพ่ือจดัการความเสีย่งให้สอดคล้องกบัระดับความเส่ียง

ทีย่อมรบัได้ของบรษิทัฯ ซ่ึงท�าการประเมนิว่าการจัดการความเสีย่งทีม่อียูเ่พยีงพอหรือไม่ สามารถลดโอกาสเกดิ

ความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้

4.	 กิจกรรมควบคุม	คือการน�านโยบายหรือวิธีปฏิบัติไปใช้ด�าเนินการควบคุม เช่น การอนุมัติ การสอบทาน 

การกระทบยอด การแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยงได้มีการด�าเนินการอย่างเหมาะสม

และทันเวลา

137รายงานประจำาปี 2560



5.	 การติดตามและรายงานความเสี่ยง	 เพื่อติดตามและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้มีการ

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรวบรวมและน�าเสนอข้อมูลความเสี่ยงด้านทุจริต น�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล�าดับความเส่ียง 

ก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ภายใต้ต้นทนุทีเ่หมาะสม รวมถงึ รายงานผลการประเมนิความเสีย่งด้านทจุรติต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

6.	 การสือ่สาร	จดัให้มกีารสือ่สารจัดการความเสีย่งตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทและแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือด�าเนินการจัดท�าคู่มือ หลักปฏิบัติ และสื่อสารทุกคนในฝ่ายให้

รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

7.	 การติดตามผลความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติ

ตามคู่มือหลักปฏิบัติเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.	 การรายงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือหลักปฏิบัติ ให้คณะกรรมการบริษัท

รับทราบเป็นประจ�าทุกปี

การน�าไปปฏิบัติ

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้น�าองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการน�านโยบายการต่อต้านการทุจริตมาด�าเนินการ

อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น

• การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการด�าเนินการต่อต้านการทุจริต โดยผ่านสารจากประธานกรรมการบริหาร

เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• การน�าบริษัทฯ เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Action Coalition)

• การได้รับแต่งตัง้เป็นอนุกรรมการความร่วมมอืป้องกนัการทจุริต (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) 

เพ่ือพิจารณาแนวทางการด�าเนินงานความร่วมมือป้องกันการทุจริต และการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อ

จัดจ้าง ของกระทรวงการคลัง

• ประธานกรรมการบริหาร ร่วมลงนามเป็นสมาชิกเครือข่ายหุน้ส่วนต้านทจุริตเพ่ือประเทศไทย (PACT Network)

• ผู้บริหารให้ความร่วมมือในการตอบแบบส�ารวจความคิดเห็นบริษัทภาคเอกชน เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชั่น ของ IOD

• บริษัทฯ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 

• ประธานกรรมการบริหารให้การสนับสนุนกจิกรรมการทดสอบความรู้เกีย่วกบัมาตรการต่อต้านทจุริตผ่านระบบ

ออนไลน์ของบริษัทฯ และมอบรางวัลแก่พนักงานที่มีผลคะแนนสูงสุด
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การปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยผู ้น�าองค์กรในลักษณะนี้ เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่พนักงานทุกคน 

ร่วมแรงร่วมใจในการต่อต้านการทุจริต โดยพนักงานทุกคนมีการถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด 

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดท�าวิธีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต เพ่ือควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการ

ทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยวิธีการปฏิบัติดังกล่าวไว้ทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ และได้มีการสื่อสารความรู้

เกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต เป็นประจ�าทุกไตรมาสผ่านโครงการ “เรื่องเล่าของหนูดี” ที่ได้มี

การสือ่สารความรู้ไปยงัพนักงานทกุคน ทัง้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ผ่านช่องทางอีเมล์ ท�า Pop-up ขึน้หน้าจอคอมพิวเตอร์

ของพนักงาน บอร์ดประชาสมัพนัธ์จดุต่างๆ ภายในส�านักงานใหญ่ ตลอดจนส�านักงานโครงการทกุโครงการของบริษทัฯ

รวมถึงบริษัทย่อย ส�าหรับพนักงานเข้าใหม่จะได้รับทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตทันทีที่เริ่มงาน 

และการฝึกอบรมแก่พนักงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทกุคร้ัง รวมถงึการประชาสมัพนัธ์ไปยงับุคคลภายนอกและ

คู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ยังก�าหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของจ�านวนการแจ้งเบาะแส ประเภทของ

เบาะแส จ�านวนเบาะแสที่ได้รับการสอบสวนและด�าเนินการ สรุปผลการสอบสวนแต่ละข้อร้องเรียน รวมถึงรายงาน

สถิติการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนประจ�าปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็น

ลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้า และการปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ที่อาจก่อให้เกิดการกระท�าอันทุจริตในทุกรูปแบบ

จากขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งด้านทจุริตคอร์รัปช่ันของบริษทัฯ ซึง่มกีารน�าผลการประเมนิมาใช้ในการก�าหนด

นโยบายและวิธีปฏิบัติ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสินบน ผลตอบแทน ของขวัญ 

หรือประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ โดยวิธีปฏิบัติที่ก�าหนดขึ้นมีการก�าหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมป้องกันและติดตามการ

ด�าเนินการทีอ่าจเกดิความเสีย่งจากการทจุริตภายใต้การก�ากบัดูแลของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมกีารถ่ายทอดเจตนารมณ์

ไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ทั้งพนักงานของ 

บริษัทฯ และผู้รับเหมา ปราศจากการกระท�าอันทุจริต ในงานเลี้ยงขอบคุณผู้รับเหมาประจ�าปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นการ
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สือ่สารให้ผูรั้บเหมาทราบถงึความมุง่มัน่ในการป้องกนัการทจุริต ซ่ึงผูร้บัเหมาสามารถแสดงความเหน็/แจ้งสิง่ทีไ่ม่ได้รับ

ความเป็นธรรม ได้โดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูง หรือผ่านทางอีเมล์ anti-corruption@supalai.com

ในปี 2560 มีการน�านโยบาย แนวทางในการปฏิบัติ มาตรการและบทลงโทษ การติดตามและทบทวนความเหมาะสม

ของนโยบายไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งมีการสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคน ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีการลงนามรับทราบนโยบายของบริษัทฯ อย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประจ�าทุกปี

กระบวนการด�าเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และให้

ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการประเมินหัวข้อตาม “แบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน” ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยที่มีการประกาศใช้ ซ่ึงได้ประเมินตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of 

Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ใน 5 หมวด ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร 

2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบ

การติดตาม ซึ่งผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน

ที่เป็นสาระส�าคัญ โดยในแต่ละกระบวนการมีการอนุมัติ การสอบทานอย่างเพียงพอ อาทิเช่น กระบวนการรับจ่าย

เงิน มีการก�าหนดอ�านาจด�าเนินการในการอนุมัติรายการตามล�าดับข้ัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร จึงสามารถ

เช่ือม่ันต่อประสทิธภิาพของการควบคมุภายในได้ หรือการแบ่งแยกหน้าทีค่วามรับผดิชอบ เพือ่ให้เกดิการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลอ�านาจในทุกรายการที่เกิดขึ้น เป็นต้น 

บริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการทจุริต รวมทัง้ปรับปรุงกระบวนการปฏบัิติงานให้สอดคล้องกบันโยบายทีเ่กีย่วข้อง โดยมกีารก�าหนดแนวทาง

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1.	 ก�าหนดนโยบาย	บริษทัฯ ก�าหนดนโยบายการต่อต้านทจุริตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�าหนดให้กรรมการ 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

2.	 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ	หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการทุจริต โดยท�าการสอบทานกระบวนการท�างานในแต่ละขั้นตอนที่อาจพบจุดบกพร่องของ

ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริตเพื่อหาแนวทางการป้องกันและก�าหนดเป็นหลักปฏิบัติ

3.	 การปรับปรงุกระบวนการปฏบัิติ	นอกจากการน�าผลการสอบทานกระบวนการท�างานมาปรับปรุงวิธกีารปฏบัิติ 

ยังมีการน�าความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้ให้ความเห็นจากการสอบทาน

ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการปฏบัิติ จากการพจิารณาผลการสวบสวนข้อร้องเรียน จากผลการประเมนิ

ความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอีเมล์ที่

ก�าหนดไว้โดยน�าไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจาก

การเกิดการทุจริต
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	4.	 การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัต ิติดตามผลการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุง เพื่อให้เกิด

ความมัน่ใจว่า ข้อเสนอแนะทีไ่ด้น�าเสนอเพือ่ปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏบัิติ และนโยบาย ได้มกีารน�าไปปฏบัิติ

จริงอย่างทันเวลา

5.	 การรายงานผล หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการติดตามและผลการประเมนิการปฏบิติัตามมาตรการ

ต่อต้านการทจุริต รวมทัง้ข้อปรบัปรุงการปฏบัิติและผลการปรบัปรุง น�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า

ทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าการสอบทานความครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอของกระบวนการ 

แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่

รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะน�าไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ

ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการด�าเนินการในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ดังนี้

1. บริษทัฯ ได้ก�าหนดข้ึนเป็นนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทจุริต ทีก่รรมการ ผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน

ทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุม ต้องปฏิบัติตาม

โดยทั่วกัน อีกทั้งยังก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด

2. คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล โดยมีการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน

การทจุรติภายใต้การควบคมุป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทจุริตของฝ่ายบริหาร ซึง่ได้ก�าหนดนโยบาย

และแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท

3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี และมีการประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงการก�าหนด

ขั้นตอนการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด 

4. ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ในการปฏบัิติตามมาตรการต่อต้านการทจุริตแก่พนกังาน รวมถงึได้

มกีารแสดงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการด�าเนินการป้องกนัการทจุรติไปยงัพนักงานทกุคน ทัง้ของบริษทัฯ 

บริษัทย่อย บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หากมีการพบเห็นการกระท�าทุจริตใดๆ และจัดให้

มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงสามารถ

เสนอแนะ แสดงความคิดเหน็และสอบถามข้อสงสยัเกีย่วกบัการปฏบัิติตามมาตรการต่อต้านการทจุริต ทางอีเมล์ 

anti-corruption@supalai.com และกล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น

6. บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในทุกหน่วยงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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7. บริษทัฯ แต่งต้ังคณะท�างานการพฒันาระบบการต่อต้านการทจุริต โดยก�าหนดให้พนักงานมส่ีวนร่วมกนัผลักดัน 

ส่งเสริม และพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นกับองค์กร

8. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต ได้แก่ เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตไป

ยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) และเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคน 

ผ่านทางอีเมล์ และอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย

และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต ท�าข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ในทุกโครงการ จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการต่อต้าน

ทุจริต และเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติทุกปี 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าทุจริต

คณะกรรมการบริษทั ได้ก�าหนดให้มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท�าผดิกฎหมาย หรือกระท�า

ผิดด้านการทุจริต หรือกระท�าผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของบุคคล

ในองค์กร หรือการถกูละเมดิสทิธ ิทัง้จากพนักงาน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่ม ซึง่ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถแจ้งเบาะแส หรือ

ข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง ดังนี้

• อีเมล์ anti-corruption@supalai.com ซึ่งมีการรายงานตรงถึงกรรมการอิสระ

• กล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้นและส�านักงานโครงการทุกแห่ง

• ร้องเรียนผ่านทางหมายเลข 1720

anti-corruption@supalai.com
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ขั้นตอนการด�าเนินการจัดการข้อร้องเรียนการกระท�าทุจริต

บริษัทฯ ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนการกระท�าทุจริต ไว้ดังนี้

1.	 การรับเรื่อง	เมื่อมีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระท�าทุจริต ผู้ประสานงานลงทะเบียนรับเรื่อง

2.	 การสอบสวน	ด�าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพื่อด�าเนินการสอบสวนและสรุปผลการสอบสวน 

เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.	 การรายงานผล	หน่วยงานตรวจสอบภายในสรุปรายละเอียดข้อร้องเรียน การสอบสวน และผลการพิจารณา 

น�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการพิจารณา รวมถึงแสดงความเห็น 

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.	 การแจ้งผลแก่ผูแ้จ้งเบาะแส	หรอืร้องเรยีน	มกีารแจ้งผลการพจิารณาแก่ผูแ้จ้งเบาะแส หรือร้องเรียนรับทราบ

ภายหลังจากการรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

5.	 การติดตามและรายงานผล	 กรณีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท มีข้อเสนอแนะหรือ

ความเห็นในการด�าเนินการปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ติดตามและรายงานผลการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัท รับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	หรือผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับการกระท�าทุจริต ไว้ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ

2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ�าเป็น โดยค�านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มา

ของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3. ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

4. กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับ

ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือ

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ ก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ 

อาจก�าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไม่ต้อง

ร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ปลอดภัย 

5. บริษัทฯ จะไม่กระท�าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปล่ียนแปลง

ต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระท�าการ

อ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือใน

การตรวจสอบข้อเท็จจริง

6. บริษัทฯ ไม่มีการลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ไปใช้ในทางปฏิบัติ
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การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ	ผู้บริหาร	หัวหน้างาน	และ
พนักงานทุกคน

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคน เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตในการ

ปฐมนิเทศพนักงาน และมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ขึ้น Pop – Up หน้าจอคอมพิวเตอร์ และอีเมล์พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคน เป็นประจ�าทุกไตรมาส รวมทั้ง 

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตขององค์กร ได้แก่ การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

มาตรการต่อต้านการทุจริตประจ�าปี จัดบอร์ดให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมการตอบค�าถามชิงรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์

ปีใหม่ประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน รวมถึง ประธานกรรมการบริหาร เน้นย�้าให้

พนักงานทุกคนทราบประโยชน์ของการต่อต้านทุจริตฯ ในงานเลี้ยงปีใหม่ประจ�าปีของบริษัทฯ 

และในการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ได้มีการน�าเสนอข้อมูล

ด้านนโยบายต่อต้านทุจริต แนวทางการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือประกอบการใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ

มาตรการต่อต้านการทุจริต และประโยชน์ที่ได้รับ ผ่านคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

บริษัท

 

“ข่าวประชาสัมพันธ์ “เรื่องเล่าของหนูดี”       

 “ประธานฯ พูดถึงประโยชน์ของการต่อต้านทุจริต ในงานเลี้ยงปีใหม่”
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“จัดบอร์ดให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมการตอบค�าถามชิงรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจ�าปี”

 

“การทดสอบความรู้ประจ�าปี 2560”
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การสื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทัฯ เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชัน่ให้กบัพนักงานทกุคนรับทราบ ผ่านทางบอร์ดประชาสมัพันธ์ 

อีเมล์ และอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึงมีการเผยแพร่เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง 

ลูกค้า ผู้รับจ้าง และร้านค้าต่างๆ ได้รับทราบมาตรการดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) สื่อสาร

ผ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์และหนังสือขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ซึ่งถือเป็นการ

ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า ถึงการปฏิบัติของบริษัทฯ ต่อลูกค้าและคู่ค้า โดยไม่เรียก หรือ

รับผลประโยชน์ทีไ่ม่สจุริต รวมถงึ มกีารบริหารความเสีย่งด้านทจุรติ โดยผูบ้ริหารแต่ละฝ่ายออกจดหมายไปยงัผูรั้บเหมา 

Supplier เพื่อให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสมายังอีเมล์ anti-corruption@supalai.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารให้

ผู้มส่ีวนได้เสยีได้รับทราบนโยบาย แนวปฏบัิติในการป้องกนัการทจุริตของบรษิทัฯ ทราบช่องทางการแจ้งเบาะแสและให้

เกดิการมส่ีวนร่วมจากผูม้ส่ีวนได้เสยี เพือ่ให้ความมุง่มัน่ในการป้องกนัการทจุริตของบริษทัฯ และบรรลุตามวัตถปุระสงค์

ที่ก�าหนดไว้

มิเพียงเฉพาะพนักงานของบริษัทฯ เท่านั้นที่ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ยังจัด

ให้มีการสื่อสารถึงผู้สมัครที่มีความสนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งจากแบบฟอร์มการสมัครงาน และจากการสัมภาษณ์

ผู้สมัครเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

“การเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัท”

“แผ่นพับประชาสัมพันธ์”
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การติดตามผล

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจ�าทุกปี 

โดยค�านงึถงึประสทิธผิลของนโยบาย การด�าเนินการตามหลักธรรมาภบิาลของธรุกจิ รวมถงึข้อแนะน�าของคณะกรรมการ

บริษัทในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายที่ผ่านมา ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ในการรายงานผล

การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น รวมถึง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามล�าดับ 

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยก�าหนดเป็นขั้นตอน วิธีการ

ด�าเนินการ กระบวนการ บทบาท อ�านาจ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ แนวทางการติดตามและประเมินผล วิธีการรายงาน

ผลการติดตามและผลการประเมิน ขั้นตอนการแก้ไข อย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผู้ติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของ

คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงาน ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�า

ทุจริต ผ่านอีเมล์และกล่องรับฟังความคิดเห็น มาใช้ในการปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจาก

การทุจริต 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต 

ทั้งที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ ด�าเนินคดี หรือพิพากษาตัดสิน
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การก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม	เนื่องจากมคีวามเชือ่มัน่ว่า	ธรรมาภบิาลที่ด	ีจะเป็นส่วนส�าคญัที่จะช่วยใหก้ารด�าเนนิธรุกิจของบรษิัทฯ	ประสบ

ความส�าเร็จ	และสร้างความเชื่อมั่นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได	้ซึ่งช่วยสร้าง

ความเชือ่มัน่ต่อผูถ้อืหุน้	ผูล้งทนุ	ผูม้ส่ีวนได้เสยี	และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย	ซ่ึงจะน�าไปสูก่ารเติบโตอย่างมคุีณภาพและยัง่ยนื	

และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ	โดยคณะกรรมการบริษัท	เข้าใจบทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อ

ผู้ถือหุ้น	 	 รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ	 และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี	 ตามแนวปฏิบัติที่ดี

หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 

	 ในปี	2560	คณะกรรมการบริษทั	ได้จดัให้ม	ี“คูม่อืนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ”	โดยได้รบัอนุมตัจิากทีป่ระชุม

คณะกรรมการบริษทัอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว	โดยมรีายละเอียดเกีย่วกบัแนวทางการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี	บทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน	 และการควบคุมภายใน	นอกจากนี้ยังจัดให้มีการ

ทบทวนจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	(Code	of	Conduct)	“จรรยาบรรณ”	เป็นประจ�าทุกปี	โดยใน

ปีน้ีได้จดัท�าคู่มอืจรรยาบรรณ	(ฉบบัย่อ)	ส�าหรบัพนักงาน	เพือ่ยกตัวอย่างสถานการณ์ทีค่วรและไม่ควรปฏบิติัให้สอดคล้อง

กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพัฒนาบริษัท

จดทะเบียนด้านการก�ากับดูแลกิจการ	โดยมีการสื่อสารผ่านระบบ	Intranet	ภายในบริษัทฯ	เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	

และพนักงานของบริษัทฯ	เกิดความเข้าใจ	และสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้

อย่างครบถ้วน	เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ทั้ง	5	หมวด	อันประกอบด้วย	1)	สิทธิ

ของผู้ถอืหุน้	2)	การปฏิบัตต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั	3)	การค�านึงถงึบทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี	4)	การเปิดเผยข้อมูล

และความโปร่งใส	5)	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	แสดงภาพได้ดังนี้
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	 นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่	“คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ”	และ	“จรรยาบรรณ”	ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ	

เพ่ือให้บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย	 บริษัทฯ	 มีแนวทางการส่งเสริม	 ก�ากับดูแล	 และติดตามให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	

พนักงาน	ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	

การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

• จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณ	 (ฉบับย่อ)	 พร้อมเผยแพร่ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานรับทราบทั่วถึง	

ผ่านระบบ	Intranet	เว็บไซต์บริษัทฯ

• มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	ในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

• จัดกิจกรรม	CG	Day	เพื่อสอดแทรกให้ความรู้	และปลูกจิตส�านึกให้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
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• จัดท�า	E-News	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ด้านจรรยาบรรณ	และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดยใช้ตัวละครปู่ธรรม

การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นการกระท�าที่ผิดจรรยาบรรณ

• คณะกรรมการบริษัท	 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	พร้อมก�าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

 อย่างชัดเจน

• จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 อย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงาน	

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

• กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนักงาน	ของบรษิทั	ศภุาลัย	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	ต้องศกึษาท�าความเข้าใจ

คู่มือจรรยาบรรณ	(ฉบับย่อ)	และลงนามเป็นพันธสัญญาผ่าน	Google	Form	แสดงภาพได้ดังนี้
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การรับฟังความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

• จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	การติดต่อสื่อสาร	Two-way	ผ่าน	Email	:	Pu-Tham@supalai.com

• ข้อคิดเห็นที่ได้รับ	 มีการน�ามาวิเคราะห์เบ้ืองต้น	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 และ

คณะกรรมการบริษัทสั่งการ

การติดตามผลและประเมินผล

• จัดให้มีการทดสอบวัดความรู้	ความเข้าใจของพนักงาน	เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ	ผ่านโปรแกรม	

E-Learning	ปีละ	1	ครั้ง	 และรายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 และคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบและพิจารณา

• เรียกรายงานผลการทดสอบ	ส�าหรับหัวข้อที่มีพนักงานตอบผิดมากที่สุด	 น�ามาสื่อสารผ่านข่าว	 E-news	 และ	

CG	Day

	 จรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง	ซึ่งพนักงานทุกคนต้องด�ารงตน	และ

ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย	

	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมถึงพนักงานในบริษัทย่อย	 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม	 และส่งเสริม

ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	การกระท�าต่อไปนี้เป็นการท�าผิดจรรยาบรรณ

1)	 ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

2)	 แนะน�า	ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

3)	 ละเลย	เพกิเฉย	เมือ่พบเหน็การฝ่าฝืน	หรอืการไม่ปฏบัิติตามจรรยาบรรณ	ในกรณทีีต่นทราบหรอืควรทราบ	

เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน

4)	 ไม่ให้ความร่วมมอื	หรอื	ขัดขวางการสบืสวน	สอบสวนหาข้อเท็จจริงทีอ้่างว่าได้มกีารฝ่าฝืน	หรอืการไม่ปฏบัิติ

ตามจรรยาบรรณ

5)	 การกระท�าอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น	เนื่องจากไม่มีการรายงาน	กรณีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

	 ทั้งน้ี	 การกระท�าที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ	 ดังกล่าวข้างต้น	 ให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษ	

ตามระเบียบของฝ่ายทรพัยากรมนุษย์	นอกจากน้ี	หากพนกังานทีท่�าผดิจรรยาบรรณ	อาจได้รับโทษตามกฎหมาย	หากการ	

กระท�านั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

	 ดังนั้น	 ผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชา	 จะต้องสอดส่อง	 และแนะน�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด�ารงตน	ประพฤติตน

อย่างเคร่งครัด	และอาจจัดให้ผู้นัน้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนกังาน	ต้องด�ารงตน	

และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

	 จากการที่บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 คณะกรรมการบริษัทจึง

ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและทบทวนการน�า	CG	Code	8	หัวข้อ	ได้แก่
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	 ทั้งนี้	 ในป	ี 2560	บริษัทฯได้น�า	 CG	Code	มาปรับใช้	 โดยผนวก	 (integrate)	 เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค	์

และกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 โดยก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 นโยบาย	

คู่มือจรรยาบรรณ	 (ฉบับย่อ)	 การจัดกิจกรรม	 Innovation	 Awards	 2560	 รวมท้ังดูแลให้มีกลไกการก�ากับดูแลการ

ด�าเนินงาน	 การตัดสินใจขององค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและ

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน	 สร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ถือหุ้น	 ผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ	 และเพื่อผลประกอบการที่ดี

ในระยะยาวจากการมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ส่งผลให้ปี	2560	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลและผลคะแนน

ประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจากหน่วยงานภายก�ากับภายนอก	ดังนี้

• รางวัล	 “Thailand	Sustainability	 Investment”	หรือ	 “หุ้นยั่งยืน”	ประจ�าปี	2560	จากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด�าเนินธุรกิจอย่าง

ยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม	โดยติดต่อกันเป็นปีที	่3

• บริษัทฯ	 ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม	 “ดีเลิศ”	 จากผลของการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการที่ดีบริษัท

จดทะเบียนในปี	2560	ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย	ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 โดยติดต่อกันเป็น

ปีที่	5	ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี	2556	–	2560

• บริษัทฯ	 ได้รับคะแนนจากการประเมิน	 คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม	 100	 คะแนน	ต่อเนื่อง	 5	 ปี

ต่อเนื่องมาตั้งแต่ป	ี2556-2560

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน	 (Compliance	 Unit)	 (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	 :	 งานก�ากับ

ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ) เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	 และติดตามให้บริษัทฯ	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	

มีการปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับภายนอก	ซึ่งในปี	2560	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	รวมทั้ง

พนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ได้ปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณ	รวมถึงนโยบายที่

เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน	มีรายละเอียดดังต่อไปนี	้

1.	 ต ร ะ ห นั ก ถึ ง บ ท บ า ท แ ล ะ															
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผู้น�าที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน

2.	 ก�าหนดวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย
หลักของกิจการที่ เป ็นไปเพ่ือ
ความยั่งยืน

3.	 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มี
ประสิทธิผล

4.	 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดับสงู
และการบริหารบุคลากร

5.	 ส ่งเสริมนวัตกรรม	 และ
การประกอบธุรกิจอย่างมี								
ความรับผิดชอบ

6.	 ดูแลให้มีระบบการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม

7.	 รักษาความน่าเช่ือถือทาง	
การเงินและการเป ิดเผย
ข้อมูล

8.	 สนับสนนุการมส่ีวนร่วมและ
การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

1

5
6 4

28

37
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หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Rights) 

	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น	โดยไม่กระท�าการใดๆ	อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอน

สิทธิ์ของผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 ให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 อันได้แก่	 การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของ

ในหุ้นที่ตนเองถืออยู่	 การซื้อขายหรือโอนหุ้น	 การรับซื้อหุ้นคืน	 การได้รับเงินปันผล	 การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ	

การพิจารณาค่าตอบแทนทกุรปูแบบ	การได้รับข่าวสารข้อมลูของกจิการอย่างเพยีงพอ	ทันเวลา	การเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุน้	

หรอืมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเข้าประชุม	เพ่ือใช้สทิธอิอกเสยีงในการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ	แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี	และเรือ่ง

ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	เป็นต้น

	 บริษัทฯ	 ไม่มีนโยบายการสร้างกลไกในการป้องกันการครอบง�ากิจการที่จะท�าให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอ�านาจ

ควบคมุการบริหารงานอย่างไม่โปร่งใส	ขาดประสทิธภิาพ	ซึง่โครงสร้างการถอืหุน้ของบริษทัฯ	ไม่มลีกัษณะการถอืหุน้ไขว้	

และเป็นแบบปิรามิด	ในระหว่างกลุ่มของบริษัทฯ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(Free	Float)	

เกินกว่าร้อยละ	 40	 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด	 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	 ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 โดย

ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท	พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ	และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน	ซึ่งมิได้จ�ากัดเฉพาะสิทธิตามกฎหมาย

เท่านั้น	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติหน้าที่และด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	จัดการ

ดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ	ของบริษัทฯ	เสื่อมค่า	สูญหาย	หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน	์และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้

ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง	ตลอดจนมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน	รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น

นักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 โดยมีการก�ากับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อด�าเนินการประชุม

ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น	โดยในปี	2560	สิทธิต่างๆ	ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ	มีดังนี้	

1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้น 

	 บริษัทฯ	 แต่งตั้งบริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ท�าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย	์

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น	ส�าหรับด�าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1.2 สทิธิในการเสนอวาระการประชมุล่วงหน้า การเสนอชือ่บคุคล เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการ และ           

การตั้งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม	 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ	 และ

การต้ังค�าถามเกีย่วกบับรษิทัฯ	เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยมส่ีวนร่วมในการก�ากบัดูแลบริษทัฯ	(หลกัเกณฑ์มกีาร

เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บรษิทัฯ(www.supalai.com)	ในส่วนของนกัลงทนุสมัพนัธ์	ภายใต้หัวข้อ	“การประชุมผูถ้อืหุน้”)	และ

การคัดสรรกรรมการทีม่คีณุสมบติัเหมาะสม	สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ส�าหรับการประชุมปี	2560	บริษัทฯ	ได้น�าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

(www.supalai.com)	และแจ้งข่าวประกาศในเวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตัง้แต่วันที	่12	ตุลาคม	2560	

ถึง	5	มกราคม	2561	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เสนอวาระการประชุม	และการตั้งค�าถาม

เกี่ยวกับบริษัทฯ	ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว	ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ	หรือชื่อบุคคลใดๆ	มาแต่ประการใด	



154 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

• ก�าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

	 มีการเปิดเผยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2560	 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

วางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้	 โดยแจ้งต้ังแต่วันที่	 12	 ตุลาคม	 2560	 ในแต่ละปีบริษัทฯ	 จัดให้มีการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 1	 ครั้ง	 ภายในเวลาไม่เกิน	 4	 เดือน	นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ	 โดยตระหนักถึงสิทธิ

ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่	จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 รายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท	 และส่งค�าถามล่วงหน้ามายัง

บริษัทฯ	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	อย่างน้อย	3	เดือนก่อน

วนัสิน้รอบบัญชี	โดยในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ	แจ้งผ่านตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และเว็บไซต์ของบรษิทัฯ	ให้ผูถ้อืหุน้ทราบแล้ว	ตัง้แต่

วันที	่12	ตุลาคม	2560	ถึง	5	มกราคม	2561	เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทราบถึงสิทธิของตน	รวมถึง

ได้น�าหลักเกณฑ์	 ข้ันตอน	 และข้อมูลประกอบการประชุม	 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

ล่วงหน้า	เพือ่ผูถ้อืหุน้จะได้มเีวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชุม	และในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการบรษิทั	

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านการเงิน	–	บัญชี	และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุม

โดยพร้อมเพรียงเพื่อตอบข้อซักถาม

	 ในปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	 ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่	 21	 เมษายน	2560	 และประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นในวันที	่12	กันยายน	2560	ณ	ห้องประชุม	Auditorium	ชั้น	33	อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์	เลขที	่1011	

ถนนพระราม	3	แขวงช่องนนทร	ีเขตยานนาวา	กรงุเทพมหานคร	ผูถ้อืหุน้สามารถเดินทางได้สะดวกหลากหลายเส้นทาง	

ได้แก่	

❍ ขึ้นทางด่วน	มาทางดาวคะนอง	 โดยลงที่ด่านพระราม	3	 (ช่องนนทร	ี -	นางลิ้นจี่)	 เข้าสู่ถนนพระราม	3	

ขึ้นสะพานข้ามแยก	1	จุด	ลงสะพานแล้วเบี่ยงออกซ้าย	เมื่อผ่านสามแยกไฟแดง	ให้วิ่งตรงไป	500	เมตร	

และกลับรถ	อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

❍ มาจากถนนสุขสวัสดิ	์หรือสมุทรปราการ	หรือสมุทรสาคร	สามารถใช้สะพานภูมิพล	1	และสะพานภูมิพล	

2	ลงถนนพระราม	3	ถึงแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวา	วิ่งตรงไป	500	เมตร	และกลับรถ	อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

❍ มาจากสีแ่ยกท่าพระ	สามารถว่ิงตรงขึน้สะพานกรุงเทพ	มุง่สูถ่นนพระราม	3	ขึน้สะพานข้ามแยกตลอดสาย	

สังเกตธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ส�านักงานใหญ่	(ฝั่งขวามือ)	ไม่ต้องขึ้นสะพานต่อ	ให้วิ่งถนนปกต	ิอาคาร

จะอยู่ซ้ายมือ	(รถเมล์สาย	205)

❍ มาจากแยกอโศก	 -	 สุขุมวิท	 ผ่านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ	 ข้ามสะพานคลองเตย	 เข้าสู ่

ถนนพระราม	 3	 ข้ึนสะพานข้ามแยก	 2	 จุด	 เม่ือลงสะพานจะผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานภูมิพล	 1	

ให้วิ่งตรงไป	500	เมตร	และกลับรถ	อาคารจะอยู่ซ้ายมือ	(รถเมล์สาย	205)

❍ มาจากถนนสลีม	-	สาทร	ให้ว่ิงเข้าสูถ่นนนราธวิาสราชนครนิทร์	มาบรรจบกับถนนพระราม	3	เลีย้วขวา	

ผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานภูมิพล	1	ให้วิ่งตรงไป	500	เมตร	และกลับรถ	อาคารจะอยู่ซ้ายมือ
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❍ รถไฟฟ้า	BTS	

 § มาลงสถานีอโศก	ขึ้นรถเมล์สาย	136	(หมอชิตใหม	่–	คลองเตย)	 โดยมาลงสุดสายที่คลองเตย	

และต่อรถเมล์สาย	205	(คลองเตย	–	เดอะมอลล์ท่าพระ)	มาลงอาคารศุภาลัย	แกรนด์	ทาวเวอร	์

อาคารจะอยู่ขวามือ

 § มาลงสถานีตลาดพลู	 ข้ึนรถเมล์สาย	 205	 (หน้าเดอะมอลล์ท่าพระ	 –	 คลองเตย)	 มาลงอาคาร

ศุภาลัย	แกรนด์	ทาวเวอร	์อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

❍ รถไฟฟ้า	MRT	

 § มาลงสถานีศนูย์สริกิติติ	์ข้ึนรถเมล์สาย	205	(คลองเตย	–	เดอะมอลล์ท่าพระ)	มาลงอาคารศุภาลัย	

แกรนด์	ทาวเวอร์	อาคารจะอยู่ขวามือ

• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทฯ	 ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นศึกษา

ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า	21	วันทั้งฉบับภาษาไทยและและภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่จะมี

การพิจารณาในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และใช้ประกอบการตดัสนิใจว่าจะเข้าร่วมประชมุหรือไม่	รวมทัง้ได้ระบุวัตถปุระสงค์และ

เหตผุลประกอบ	พร้อมแสดงความเหน็ของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน	และคณะกรรมการบริษทั

เพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจน	

	 บรษิทัฯ	จะระบวุาระเร่ืองทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัและวิสามญัผูถ้อืหุน้อย่างชัดเจน	จะไม่มวีาระ

อื่นๆ	ที่ยังไม่มีหัวข้อวาระ	น�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา	รวมทั้งในวันประชุม	บริษัทฯ	หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระเรื่องอื่นๆ	

ที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน	 เพราะจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม	

ส�าหรบัวาระแต่งต้ังกรรมการ	บริษทัฯ	จะระบุช่ือ	พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนทีจ่ะเสนอแต่งต้ังให้ผูถ้อืหุน้

ทราบ	เช่นเดียวกับวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของ	ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ	ได	้

ระบุชื่อผู้สอบบัญชี	บริษัทที่สังกัด	ประสบการณ์ความสามารถ	ความเป็นอิสระ	และระยะเวลาที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของ	

บริษัทฯ	รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน	รวมทั้งในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล	(ถ้ามี)	บริษัทฯ	

จะแจ้งนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั	อตัราเงนิปันผลทีเ่สนอจ่าย	พร้อมเหตผุลและข้อมลูประกอบการพิจารณาให้

แก่ผู้ถือหุ้น	(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	“นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย”)	ในการประชุมผู้ถือหุ้น	

บริษัทฯ	จะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือนัดประชุมจ�านวน	3	คน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้	 สามารถพิจารณาเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะว่าจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือมอบฉันทะ

ให้กับบุคคลอ่ืนที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้	 ท้ังน้ี	 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม	 ผู้ถือหุ้นจะออกเสียง

ลงคะแนนล่วงหน้าระบมุาในหนงัสอืมอบฉนัทะ	หรือจะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุได้ทั้งสิน้

	 อน่ึง	มตทิีป่ระชมุวิสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที	่1/2560	วนัที	่12	กนัยายน	2560	ทีผ่่านมามมีติอนุมติัให้บริษทัฯ	

เพิ่มทุนและงดจ่ายเงินปันผล	1	ปี	ส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าป	ี2560
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• การส่งหนังสือเชิญประชุม

	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ	เป็นผู้ด�าเนินการ

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ	 ท่ีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ	

พร้อมรายงานประจ�าปี	และหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิย์ก�าหนด	ส่งให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	

ประมาณ	21	วัน	ทั้งนี้	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น	และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น	และผู้ลงทุนสถาบัน	มีเวลาใน

การเตรียมตัวศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ	และเตรียมการมอบฉนัทะ	ในกรณทีีไ่ม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	

พร้อมทั้ง	จัดเตรียมอากรแสตมป์ส�าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการ	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	ทั้งนี้	เพื่อต้องการลดภาระ

การจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น

	 นอกจากน้ี	บรษิทัฯ	ได้เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุม	เอกสารประกอบการพิจารณา	หนงัสอืมอบฉันทะทัง้ฉบับ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	ไม่น้อยกว่า	30	วัน	เพื่อเป็นช่องทางหนึ่ง

ให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ	ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร	และได้ลงโฆษณาค�าบอกกล่าว

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน	3	วันก่อนวันประชุม	14	วัน	ตามที่กฎหมายก�าหนด

	 บริษัทฯ	แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบในหนังสอืเชญิประชมุด้วยทกุคร้ัง	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทราบถงึสทิธ	ิหลกัเกณฑ์และ

ขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนนของตนเองตามกฎหมาย	โดยไม่มีการเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่น	โดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า	 เว้นแต่กรณีจ�าเป็นเร่งด่วนที่ปรากฏภายหลังส่งหนังสือเชิญประชุมแล้ว	หรือหากมีกรณีเร่งด่วนที่เป็น

เรื่องเกี่ยวข้องหรือกระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจ�าเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ	บริษัทฯ	จะเรียกประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ทนัท	ีซ่ึงเลขานุการบรษิทัจะรับผดิชอบด�าเนนิการบันทกึการประชุมให้ถกูต้องครบถ้วนทกุวาระการประชุม	

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ตรวจสอบ

	 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอช่ือบุคคล	 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ดังนี้	

1.	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว	หรือหลายรายรวมกันได้	

2.	 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต�่าไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	

3.	 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่ก�าหนดในข้อ	2	ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

4.	 ต้องถอืหุน้ตามสดัส่วนทีก่�าหนดในข้อ	2	ในวันทีปิ่ดสมดุทะเบียนเพือ่ก�าหนดสทิธใินการประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นในปีนั้น	

 อนึ่ง	หากบริษัทฯ	ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นแล้ว	และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	บริษัทฯ	ขอสงวนสิทธิ์

ไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

	 โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูคั้ดสรรรายช่ือบุคคลท่ีผูถ้อืหุ้นเสนอว่ามคีณุสมบัติ

เหมาะสมหรือไม่	ตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	ซึ่งได้

ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	12	ตุลาคม	2560
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• การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นและวิสามัญผู ้ถือหุ ้นบริษัทฯ	 ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้ากว่า	 2	 ชั่วโมงก่อนการประชุมและ

ต่อเน่ืองจนการประชุมแล้วเสร็จ	 อีกทั้งยังมีการน�าเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และบาร์โค้ดมากับใช้กับการจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น	 (AGM)	 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 (EGM)	 การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น	 (e-Registration)	 โปรแกรม

การนับคะแนน	และแสดงผล	(e-Voting)	ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม	การลงทะเบียนเข้าร่วม

ประชมุ	การจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน	การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ	และการรายงานสรปุผลการประชุม	เพือ่

อ�านวยความสะดวกรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้น	และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

	 บริษทัฯ	ส่งเสริมให้ผูถ้อืหุน้ใช้บัตรยืนยนัการลงคะแนนเสยีงส�าหรับทกุระเบียบวาระ	โดยจดัท�าบตัรลงคะแนน

แยกแต่ละระเบียบวาระ	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนได้ตามทีเ่หน็สมควร	ซึง่จะมกีารเกบ็บัตรลงคะแนนดังกล่าวใน

ห้องประชุม

	 โดยก่อนเร่ิมการประชุมประธานทีป่ระชุมได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษทัช้ีแจงวิธกีารออกเสยีงลงคะแนน	

และการนับคะแนนเสยีงอย่างชัดเจนของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคบัของบรษิทัฯ	รวมถงึการก�าหนด

ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร	 และการใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน	

	 ค�าชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง	และการนับคะแนนเสียง	มีดังนี้

• บริษัทฯ	 ได้ใช้ระบบ	 Barcode	 ซึ่งเป็นระบบช่วยในการนับคะแนนเสียง	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

• การออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง	ๆ 	ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ�านวนหุน้ทีถ่อืและทีไ่ด้รับมอบฉนัทะ 

โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง	

• ผู้ถือหุ้น	1	ราย	มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียงเพียง

อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น	จะแบ่งแยกจ�านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได	้

• การนับผลการลงคะแนนเสยีง	จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมและของผูถ้อืหุน้	ท่ีมอบฉันทะ

ซึง่บริษทัฯ	บันทกึไว้ล่วงหน้าเมือ่ผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ	โดยแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	

ได้แก	่

1)	 วาระทีต้่องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน	

บริษทัฯ	จะค�านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มสีทิธิออกเสยีงและออกเสยีง

เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น	ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง	

2)	 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 3	 ใน	 4	 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	 บริษัทฯ	 จะค�านวณฐานคะแนนเสียงโดย

นับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	 ที่ออกเสียง	 เห็นด้วย	

ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียง
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3)	 วาระทีต้่องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง	บรษิทัฯ	จะค�านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	ที่ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียง	

	 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน

พร้อมท้ังลงลายมอืช่ือในบตัร	เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ	จะบนัทึกคะแนนเสยีงทีบั่ตรยนืยนัการลงคะแนนพร้อม

ทัง้เกบ็บัตรดงักล่าวเฉพาะกรณไีม่เหน็ด้วย	และงดออกเสยีงเท่าน้ัน	ส่วนบัตรยนืยนัการลงคะแนนเสยีง

เห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม	

• การนับคะแนนบรษิทัฯ	จะใช้วธิหีกัคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วยและงดออกเสยีงออกจากจ�านวนเสยีงทัง้หมด

ทีเ่ข้าร่วมประชุมในวาระน้ันๆ	และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วย	โดยในการพจิารณา

คะแนนเสียงดังกล่าวจะค�านึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือ

มอบฉันทะด้วย

• เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ันๆ	 จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจ�านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ไม่เท่ากัน	เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม	

• ส�าหรบัรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระน้ัน	ประธานฯ	ขอให้ทีป่ระชุมด�าเนินการพิจารณา

ให้ครบทุกวาระเพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง	 และเม่ือเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จ

เรียบร้อยแล้วกจ็ะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนภายหลงัจากจบวาระการประชุม

• หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม	หรือ	แสดงความคิดเห็นในวาระนั้นๆ	สามารถยกมือเพื่อสอบถามได้ก่อนการ

ลงคะแนนช่วงท้ายของแต่ละวาระ	

	 ส�าหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการ

ที่ต้องการได้อย่างแท้จริง	โดยบริษัทฯ	เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล	และเพื่อให้การลงคะแนน

เสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน	จึงก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน	ทั้งที่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	

และงดออกเสียง	ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง	และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง	เมื่อลงคะแนนเสียงให้

กรรมการครบทุกคนแล้ว	 โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังแต่ละราย	 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหน่ึง

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	

	 บริษทัฯ	ให้สทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ภายหลังเริม่การประชุมแล้ว	มสีทิธอิอกเสยีงหรือลงคะแนน

ในระเบียบวาระทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้ลงมติ	และเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสยั

ต่างๆ	หรือเสนอความคดิเหน็ได้อย่างเต็มที	่และให้เวลาการอภปิรายอย่างเพียงพอเหมาะสม	โดยจะบันทกึประเด็นค�าถาม

ค�าตอบไว้ในรายงานการประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ	ซึ่งประธานที่ประชุมจะด�าเนินการประชุม

ตามวาระการประชุม	รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	
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	 ในป	ี2560	บริษัทฯ	จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2560	เมื่อวันที	่21	เมษายน	2560	และ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2560	 เม่ือวันที่	 12	 กันยายน	2560	ณ	ห้องประชุม	 Auditorium	 ชั้น	 33	 อาคาร

ศุภาลัยแกรนด์ทาวน์เวอร	์เลขที่	1011	ถนนพระราม	3	แขวงช่องนนทร	ีเขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	ในวันประชุม	

ประธานคณะกรรมการบริษัทได้ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม	 เพื่อพบปะ	 และตอบค�าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการ	

บริษัทฯ	ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุม	โดยมีประธานคณะอนุกรรมการทุกคณะ	คณะกรรมการบริษัท	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บริษัท	และเลขานุการบริษัท	เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	13	ท่าน	โดยเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน	ดังนี	้

	 1.	 ดร.ประทีป	 ตั้งมติธรรม	 ประธานคณะกรรมการบริษัท	และประธานกรรมการบริหาร

	 2.	 นางอัจฉรา	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการ	และรองประธานกรรมการบริหาร

	 3.	 นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ

	 4.	 นายประกิต	 ประทีปะเสน	 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และประธาน	

	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

			 5.	 รศ.ดร.วิรัช	 อภิเมธีธ�ารง	 กรรมการอิสระ	

	 6.	 รศ.ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 7.	 นายอนันต์	 เกตุพิทยา	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 8.	 ผศ.อัศวิน	 พิชญโยธิน	 กรรมการอิสระ

	 9.	 นายอธิป	 พีชานนท์	 กรรมการ

			 10.	นายประศาสน์	 ตั้งมติธรรม		 กรรมการ

	 11.	นายกริช		 จันทร์เจริญสุข	 กรรมการ

	 12.	ดร.สหัส		 บัณฑิตกุล	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

	 13.	นางวารุณี	 ลภิธนานุวัฒน์	 รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

	 นอกจากน้ี	บรษิทัฯ	ได้เชญิผูส้อบบญัชี	2	ท่านจากบรษิทั	ส�านกังาน	อี	วาย	จ�ากดั	นางสาวกรองแก้ว	ลมิป์กติติกลุ	

และนายธันระวีร์	 ภัทรวินิจ	 เข้าร่วมประชุม	 ตั้งแต่เริ่มการประชุม	 เพื่อรับฟังความคิดเห็น	 เตรียมตอบข้อซักถามของ

ผู้ถือหุ้นในวันประชุม	

	 ในการประชุม	 ประธานที่ประชุมได้ช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน	 และการนับคะแนนเสียง	 รวมถึง

การก�าหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระก่อนเร่ิมประชุม	พร้อมท้ังขอความเห็นที่ประชุมในกรณีที่มี

ผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้	 นับแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป	

ซ่ึงทีป่ระชุมมมีติเหน็ชอบ	ในการด�าเนนิการประชุมประธานทีป่ระชมุได้น�าเสนอเรือ่งต่อผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณา	ตามล�าดับ

วาระการประชุม	พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามในแต่ละวาระ	ส่วนเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระได้เปิดโอกาสให้ซักถาม

ในช่วงท้าย	ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม
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• การประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 จะอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ	 ด้าน	 โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก

หรือจ�ากดัโอกาสการศึกษาสารสนเทศของบริษทัฯ	รวมท้ังไม่ด�าเนินการใดอันมลัีกษณะเป็นการกดีกนัหรือสร้างอุปสรรค

ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น	 และจะค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม	 โดยจะไม่จัดประชุม

ในวันหยุดนักขัตฤกษ์	วันหยุดท�าการของธนาคารพาณิชย์	บริษัทฯ	ก�าหนดช่วงเวลาจัดประชุมที่เหมาะสม	คือ	ระหว่าง	

8.30	ถึง	17.00	นาฬิกา	และสถานที่จะจัดประชุมที่ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ	ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	 โดยจะ

อ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ	ได้แก่	จัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ	จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เอกสาร	จัดให้มีการเลี้ยงรับรองส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม	ซึ่งสถานที่ใช้จัดประชุมสามารถอ�านวยความสะดวก

ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น	รวมถึงมีการเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม	

	 ในปี	 2560	 บริษัทฯ	 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ในวันท่ี	 21	 เมษายน	 2560	 โดยมีกรรมการเข้าร่วม

ประชุม	11	ท่าน	(กรรมการทั้งหมดมี	11	ท่าน)	และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	1,561	ราย	รวมนับจ�านวนหุ้น	ได้ทั้งสิ้น	

1,101,415,890	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	64.1644	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	(หุ้นสามัญที่เรียก

ช�าระแล้วของบริษัทฯ	มีจ�านวนทั้งสิ้น	1,716,553,249	หุ้น)	ประกอบไปด้วย	ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม	

132	ราย	นบัจ�านวนหุน้ได้ทัง้สิน้	532,438,108	หุน้	คดิเป็นร้อยละ	31.0179	ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ	และโดยการมอบฉนัทะรวม	1,429	ราย	นบัจ�านวนหุ้นได้ทัง้สิน้	568,977,782	หุน้	คดิเป็นร้อยละ	33.1465	

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 และตามพระราช

บัญญัติบริษัทมหาชน	คือ	มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า	25	คน	และ

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส	

และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน	ได้จัดให้มีอาสาสมัคร	ซึ่งมีจ�านวน	1	ท่าน	

คือ	นายธันระวีร	์ภัทรวินิจ	ผู้สอบบัญชี	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่จุดนับคะแนน	และจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนข้างต้นได้ลงชื่อไว้	เพื่อตรวจสอบใน

ภายหลงั	โดยในแต่ละวาระของการประชมุ	บรษิทัฯ	จดัให้มกีารลงคะแนนเสยีง	และบันทกึมติของทีป่ระชุมไว้อย่างชัดเจน

ว่า	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	หรืองดออกเสียงเป็นจ�านวนเท่าใด

• การเปิดเผยผลมติที่ประชุม 

	 บริษัทฯ	เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญและประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	พร้อมผลการลงคะแนนเสียง	

โดยแจ้งเป็นจดหมายต่อกรรมการและผูจั้ดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของ	บรษิทัฯ	

(www.supalai.com)	หลังเสร็จสิ้นการประชุม	คือในวันที่	21	เมษายน	2560	และวันที	่12	กันยายน	2560	ตามล�าดับ	

และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม	 การออกเสียงในแต่ละวาระพร้อมค�าถามหรือ

ข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้อย่างครบถ้วน	 ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ภายใน	14	วัน	นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น	คือในวันที	่2	พฤษภาคม	2560	ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และวันที	่

26	กันยายน	2560	ส�าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	รวมทั้งบริษัทฯ	

ได้บันทกึภาพสดการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ	(www.supalai.com)	เพือ่ให้บริการเผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้ทีส่นใจ
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• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาอันสมควร	 และให้การรับ

ข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นไทย	กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ	เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน	บริษัทฯ	มีนโยบายเผยแพร่รายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งฉบับภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษ	 ซึ่งแต่ละวาระการประชุม	 ประกอบด้วยข้อมูลที่

ส�าคญั	ได้แก่	การช้ีแจงวิธกีารออกเสยีงลงคะแนน	เนือ้หาสาระส�าคญัของวาระการประชุม	มตทิีป่ระชุม	พร้อมผลคะแนน

เสียง	 ทั้งเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 และงดออกเสียง	 ค�าถาม	 ค�าช้ีแจง	 การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	 รวมทั้งรายช่ือ

กรรมการที่เข้าประชุมพร้อมต�าแหน่งซึ่งในปี	2560	เข้าร่วมครบทุกคน	บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ภายใน	14	วัน	นับจาก

วันประชุม	เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได	้พร้อมทั้งน�าส่งกระทรวงพาณิชย์ภายใน

เวลาที่กฎหมายก�าหนด	ในปี	2560	บริษัทฯ	เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที	่2	พฤษภาคม	2560	

และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	26	กันยายน	2560	ตามล�าดับ

1.4 สิทธิในการได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ 

 บริษัทฯ	 มีการจัดสรรก�าไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล	 โดยจะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย	 พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ท้ังนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนด

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิด้รับเงนิปันผล	(Record	Date)	ในวันที	่7	มีนาคม	2560	และให้รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา	225	

ของพรบ.หลักทรัพย	์และตลาดหลักทรัพย์	โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที	่8	มีนาคม	2560	โดยก�าหนดวันจ่ายเงินปันผล

ในวันที	่9	พฤษภาคม	2560	(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	:	นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย)	

1.5 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 

	 บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยหลกัเกณฑ์และการน�าเสนอ

และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

เพ่ือท�าหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต�าแหน่ง	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ก�าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ	โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ	สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม	

ผลการด�าเนินการทีส่ะท้อนและเช่ือมโยงกบัผลประกอบการ	รวมท้ัง	พจิารณาเปรียบเทียบกบัอัตราค่าตอบแทนของบรษิทัฯ	

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั	ซึง่อยูใ่นระดับทีแ่ข่งขนัได้	และมคีวามสมเหตุสมผล	รวมถงึบริษทัฯ	ได้น�าเสนอค่าตอบแทน

กรรมการทุกรูปแบบ	ได้แก่	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าบ�าเหน็จ	ค่าเบี้ยประชุม	บริษัทฯ	ได้น�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี	 และบริษัทฯ	 ไม่มีการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ	

เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย	 ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ	

(รายละเอียดโปรดดูหวัข้อ	“ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร”)	ให้ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมติัเป็นประจ�าทกุปี	ซึง่การ

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชน	มาตรา	90	ก�าหนดว่า	“การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เพื่อให้

ผู้ถือหุ้น	และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ
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1.6 สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา 

	 บริษทัฯ	มกีารเปิดเผยข้อมลูข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว	ยงัได้น�าข้อมลูทีส่�าคัญ	

รวมทั้งข่าวสารต่าง	ๆ	ที่เป็นปัจจุบัน	แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เป็นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

มากกว่าสิทธิตามกฎหมาย

1.7 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี 

	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดวาระการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี	 และก�าหนดค่าสอบบัญชี	 เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นเป็นประจ�าทุกปี	 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือผู ้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งต้ัง	

รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่สังกัด	 ประสบการณ์ความสามารถ	 ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระและค่าบริการ

ของผู้สอบบัญช	ีเพื่อแสดงข้อมูลที่เพียงพอให้	ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

หมวดท่ี 2: การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 เพ่ือเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้ง

รายใหญ่และรายเล็ก	 โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 ให้ความส�าคัญเร่ืองการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่ก�าหนด	มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

วางใจและมีความมัน่ใจในการลงทนุ	และให้สทิธปิระโยชน์และแบ่งปันผลก�าไรอย่างเท่าเทยีมกนั	โดยไม่ค�านึงถงึเพศ	อายุ	

เชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	ความเชื่อ	ฐานะทางสังคม	ความทุพพลภาพ	หรือความคิดเห็นทางการเมือง	และแม้ผู้ถือหุ้นจะ

ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด	ผูถ้อืหุน้ย่อมมสีทิธมิอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนได้	

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และประชาชน

ทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทุกกระบวนการไปสู่ระดับมาตรฐานสากล	จึงยึดมั่นในการด�าเนิน

ธุรกิจ	ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย	์ โปร่งใส	และเป็นธรรม	เพื่อให้บริษัทฯ	ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล	บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	บริษัทฯ	จึงก�าหนดจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานขึ้น	เพื่อเป็นแนวทาง

ในการประพฤตปิฏบัิตใิห้ถกูต้อง	พร้อมท้ังมนีโยบายให้ถือปฏบัิติอย่างเคร่งครดัในการปฏบัิติงาน	เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์

สูงสดุต่อผูถ้อืหุน้	และผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ	ได้แก่	การจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์	การรกัษาข้อมลูทีเ่ป็นความลบั	

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ	และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน

ทุกคน	 รวมท้ังพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 เพื่อป้องกันความขัดแย้ง

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน	 หรือผู้ใกล้ชิดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ	 โดยก�าหนดให้กรรมการ	

ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 ต้องหลีกเล่ียงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ	 ท่ีจะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่	 เพื่อผล

ประโยชน์ของบริษัทฯ	 หรือท�าให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง	 เช่น	 การลงทุน	 หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสทาง

ธุรกิจใดๆ	ที่บริษัทฯ	มีความสนใจ	และการรู้ถึงข้อมูลนั้น	สืบเนื่องจากการท�างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน	



163รายงานประจำาปี 2560

หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในองค์กรที่ท�าธุรกิจ	 หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ	 หรือการท�าธุรกิจในนามของบริษัทฯ	 กับ

ผู้ที่เป็นสมาชิกครอบครัวของตน	หรือกับองค์กรธุรกิจที่ตนหรือสมาชิกครอบครัวของตนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างส�าคัญ	

หรือท�างานเป็นพนักงาน	เป็นกรรมการ	เป็นหุ้นส่วน	หรือเป็นที่ปรึกษาขององค์กรที่ท�าธุรกิจ	หรือแสวงหาการท�าธุรกิจ

กับบริษัทฯ	หรือท�าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ	หรือท�าธุรกิจที่ให้บริการกับคู่แข่งขันส�าคัญของบริษัทฯ	หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับงานที่ท�าเอง	 หรือโดยผู้อ่ืนว่าจ้าง	 จนท�าให้มีผลเสียไม่ว่ากรณีใดๆ	 กับการท�างานให้บริษัทฯ	 รวมถึงมีนโยบายให้

กรรมการบริษัท	 และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใด	หรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ	

บริษัทฯ	ฝ่ายเลขานุการบริษัท	จะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น	และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุม

เป็นการช่ัวคราว	 และงดออกเสียงในวาระการลงมติน้ันซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระท�ามา

โดยตลอดมิให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระนั้นๆ	

	 ทั้งน้ี	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานคนต้องเปิดเผย	 เมื่อเกิดสถานการณ์	 ท่ีท�าให้เช่ือว่าจะท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ถ้าพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือมีบางอย่างที่อาจท�าให้ผู้อ่ืน

คิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท	 ทราบทันที	 รวมทั้งต้องเปิดเผยโอกาส

ทางธุรกิจจากการใช้ทรัพย์สิน	 หรือข้อมูลของบริษัทฯ	 ก่อนที่จะใช้โอกาสน้ันเพื่อการใด	 อันเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง	

โดยต้องไม่ใช้ทรพัย์สนิ	หรอืข้อมลู	หรอืต�าแหน่งหน้าทีใ่นบรษิทัฯ	เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	โดยจดัท�าแบบสอบถาม	

เกี่ยวกับการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบ	Google	Form

	 โดยบริษัทฯ	 ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	 แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย	 หรือไม่เคยเกิด

กรณีที่กรรมการ	หรือผู้บริหารของบริษัทฯ	มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	หรือ	ไม่เคยฝ่าฝืน	หรือ	ไม่ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์การท�ารายการระหว่างกัน	และหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์	ทั้งนี	้บริษัทฯ	ได้เปิดเผยในจรรยาบรรณ	

(Code	of	Conduct)	คู่มือกรรมการ	คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ	

บริษัทฯ	(www.supalai.com)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

	 ทัง้น้ี	ในปี	2560	ได้ด�าเนินการให้กรรมการ	ผูบ้ริหาร	พนกังานทุกคน	จดัท�ารายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์	

ซึ่งสรุปผลไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีสาระส�าคัญ
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2.2 การใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมทั้ง

พนักงานในบริษทัย่อย	บริษทัร่วม	ถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดัโดยท่ัวกนั	โดยก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน

ทุกคน	ต้องไม่น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	หรือคู่ค้าทางธุรกิจ	ไปซื้อ	หรือขาย	หรือเสนอซื้อ	หรือเสนอขาย	หรือชักชวน

ให้บคุคลอ่ืนซือ้	หรอืขาย	หรอืเสนอซือ้	หรอืเสนอขายหลักทรพัย์ของบริษทัฯ	หรอืคูค้่าทางธรุกจิ	เพือ่ประโยชน์ของตนเอง	

หรือบุคคลอื่น	หรือท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ	หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	แม้ว่าบริษัทฯ	อาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม	และ

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ซึ่งกรรมการ	และผู้บริหาร	มีหน้าที่

• รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ครั้งแรก	 และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย	์

ซึง่นับรวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนบุคคลทีเ่กีย่วข้อง	ตามมาตรา	59	แห่งพระราช

บญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	ภายใน	3	วนัท�าการ	นบัจากวันทีซื่อ้	ขาย	โอน	หรอืรับโอน	 

ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	รวมทัง้ห้ามซือ้ขายหลักทรพัย์ของบริษทัฯ	

ในช่วง	1	เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต ่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย	์และจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ	ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• เม่ือได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์	 จะต้องระงับ

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วง	 1	 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อ

สาธารณชน	และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

• รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั	รับทราบเกีย่วกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ	อย่างน้อย	1	วนัล่วงหน้าก่อน

ท�าการซื้อขาย	

	 อน่ึง	 ในช่วง	 1	 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงิน	 เลขานุการบริษัท	 จะท�าหนังสือแจ้งกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ

หน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน	 ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	 และ

ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วง	1	เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน	

	 ทั้งน้ี	 ในปี	 2560	 ท่ีผ่านมา	 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	 ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 จึงไม่มี

กรณีฝ่าฝืน	 หรือ	 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	 และการซ้ือขายสินทรัพย์

ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัท	 และผู้บริหาร	 มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 เมื่อรับต�าแหน่งคร้ังแรก	

และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์	 ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนบุคคลที่

เกี่ยวข้อง	รวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

	 บริษัทฯ	ถือว่าข้อมูลภายใน	ข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมด	เป็นข้อมูลส�าคัญในการด�าเนินการ	บริหารกิจการ	อันเป็น

ข้อมูลลับของบริษัทฯ	ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ	หากเปิดเผยแล้ว	ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	

และบุคลากรของบริษทัฯ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงมผีลกระทบต่อมลูค่าหุน้ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ดงัน้ัน	บคุลากร

ของบริษัทฯ	 จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเผย	หรือเมื่อกฎหมายบังคับให้

เปิดเผย	ทั้งนี	้บรษิทัฯ	ได้เปิดเผยในจรรยาบรรณ	(Code	of	Conduct)	คูม่อืกรรมการ	คูม่อืนโยบายการก�ากับดแูลกจิการ	

และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ได้รับทราบ	(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	:	การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน)	
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2.3 รายการเกี่ยวโยง

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยง	 โดยกรรมการ	 ผู ้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	

รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 ซึ่งบริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ	 เมื่อมีการท�ารายการเกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ	

ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่พจิารณาอนุมติัท�ารายการ	

โดยก�าหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกัน	หรือรายการเกี่ยวโยงกัน	ดังนี้

1.	 การพิจารณาการท�ารายการเกี่ยวโยง	 บริษัทฯ	 จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป	 และเป็นไปตาม

กระบวนการให้สนิเช่ือปกตขิองบริษทัฯ	เพือ่สนับสนุนการด�าเนนิกจิการ	ซึง่ต้องเป็นธรรมและสมเหตสุมผล

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	เช่น	ในกรณีที่กลุ่มบริษัท	มีรายการขอสินเชื่อให้คิดอัตราดอกเบี้ย

เช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก

2.	 การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรอืบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ช�าระให้หรอืได้รับ

ช�าระ	หรือมลูค่าตามบญัชี	หรอืมลูค่าตามราคาตลาดของสนิทรัพย์หรือบริการน้ัน	แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

3.	 หากมรีายการระหว่างกนัของบริษทัฯ	หรอืบริษทัย่อยเกดิขึน้กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	

มีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	 บริษัทฯ	 จะให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน	ในกรณทีีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้	บริษทัฯ	จะให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ	

หรือผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ	เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดังกล่าว	เพือ่น�าไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

4.	 หากบริษัทฯ	 มีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอ่ืนๆ	 ที่เข ้าข่ายตามข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5.	 บริษัทฯ	ต้องเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน	
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หรือรายการระหว่างกัน	 ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก�าหนด	 โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 และรายงานประจ�าปี	 หรือแบบรายงานอ่ืนใด	

ตามแต่กรณี	 และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจน

รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ	 ที่จะมีผลเสียต่อ

การปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 หรือท�าให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์	 ทั้งน้ีในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของ	

บรษิทัฯ	ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม	ซึง่บริษัทฯ	ได้ท�าการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัรายการท่ีเกีย่วโยงกนั

ในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	และแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	อย่างครบถ้วน	นอกจากน้ีบริษทัฯ	

ห้ามผูบ้ริหารและพนักงานประกอบธรุกจิหรือมีส่วนร่วมในธรุกจิท่ีเป็นการแข่งขนักบัธรุกจิของกลุ่มบรษัิทฯ	ไม่ว่ากรรมการ	

ผูบ้ริหาร	และพนักงานดังกล่าวจะได้รบัผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม	โดยได้ระบุไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณของบรษิทัฯ	

อย่างชดัเจน	แต่หากจะมกีารท�ารายการทีเ่กีย่วข้องกนัหรือรายการทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	คณะกรรมการบรษิทั	

ได้ก�าหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมตัริายการจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อนด�าเนินการ	

พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ	ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	มูลค่ารายการ	เหตุผลและความจ�าเป็น

ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีและรายงานประจ�าปี	 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพ่ือ

พิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม	 สมเหตุสมผล	 และมีนโยบายการก�าหนดราคาที่เหมาะสม	

โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นหลัก	ทั้งนี	้บริษัทฯ	ได้เปิดเผยไว้ในคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และ

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

	 โดยในป	ี 2560	ที่ผ่านมาบริษัทฯ	 ไม่ได้ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน	 และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมท้ังบริษทัฯ	

ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการท�ารายการเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์

2.4 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งค�าถาม
 เกี่ยวกับบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม	 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ	 และ

การต้ังค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ	 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 (หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ	

(www.supalai.com)	 ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์	 ภายใต้หัวข้อ	 “การประชุมผู้ถือหุ้น”)	 มีส่วนร่วมในการก�ากับดูแล

บริษัทฯ	 และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 ส�าหรับการประชมุปี	2560	บริษทัฯ	ได้น�าหลกัเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษัิทฯ	(www.supalai.com) 

และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ต้ังแต่วันที	่12	ตุลาคม	2560	ถึง	5	มกราคม	2561	

เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้เสนอช่ือบคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการ	เสนอวาระการประชมุ	และการต้ังค�าถามเกีย่วกบับริษัทฯ	อย่างไร

ก็ตาม	ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	 ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเป็นกรรมการ	และไม่มีค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ	

ในระยะเวลาดังกล่าว
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2.5 การใช้สิทธิออกเสียง

	 บริษัทฯ	 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียงประเภท

หุ้นสามัญ	 ซึ่งเป็นหุ้นประเภทเดียวที่บริษัทฯออกให้ผู้ถือหุ้น	 โดยก�าหนดให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง	 และให้ถือเอา

เสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.6 การมอบฉันทะ 

	 บริษัทฯ	 ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ถือหุ ้นรับทราบ	 ในกรณีที่ผู ้ถือหุ ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	

โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น	หรือกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทฯ	ได้เสนอชื่อไว	้โดยบริษัทฯ	จะ

ให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	โดยจัดส่งแบบหนังสอืมอบฉนัทะ	ตามทีก่รมพฒันาธรุกจิการค้า	กระทรวงพาณชิย์	

ได้ก�าหนดไว้	 ซึ่งเป็นแบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ	 ท่ีละเอียดและชัดเจนแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	ไม่น้อยกว่า	21	วัน	และเพื่อความถูกต้องและไม่เกิดปัญหา

ในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ	บริษัทฯ	 ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม	ก�าหนดการประชุม	 วาระ

การประชุม	รวมถึงขั้นตอน	เอกสาร	และหลักฐาน	ที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ	แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม	และเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	 (www.supalai.com)	 ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์	 ภายใต้หัวข้อ	 “การประชุมผู้ถือหุ้น”	 ก่อนวันประชุม

มากกว่า	30	วนั	โดยผู้ถอืหุน้สามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เติมได้	ทัง้ทางโทรศพัท์	อเีมล์	มายงัหน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์	

(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	“นักลงทุนสัมพันธ์”)	

2.7 การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

	 การอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�าเอกสารต่างๆ	 เป็น	 2	 ภาษา	

คือ	 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ	 อาทิเช่น	 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	

หนงัสอืมอบฉันทะ	รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้	รายงานประจ�าปี	เป็นต้น	และจดัท�าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	

เป็น	2	ภาษา	เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

	 บริษัทฯ	 จัดส่งหนังสือเชิญประชุม	พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ	 แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อน

วันประชุม	 ไม่น้อยกว่า	21	วัน	และน�ารายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม	ก�าหนดการประชุม	วาระการประชุม	 เผยแพร	่								

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	ล่วงหน้ามากกว่า	30	วันก่อนวันประชุม

	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 มิได้ก�าหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องให้มีการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ	 หรือ

กฎเกณฑ์อ่ืนที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ	 ตลอดจนบริษัทฯ	 ได้อ�านวยความสะดวกจัดบริการ

ปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม	 และจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการถ่ายเอกสาร

ที่ต้องใช้แนบ	 และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	 โดยไม่คิดค่าบริการ	ณ	 จุดลงทะเบียน	 เพื่อลดภาระการจัดหา

อากรแสตมป	์และการถ่ายส�าเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น	มีการเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม	3	ชั่วโมง	และมีการน�า

เทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น	 ด้วยการใช้ระบบ	 Barcode	 ในการลงคะแนนเสียง	 เพื่อความรวดเร็ว	 รวมทั้ง

การจัดให้มีการเลี้ยงรับรองส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม
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หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 พนักงาน	 คู่ค้า	 คู่แข่ง	

หน่วยงานราชการ	ชุมชนข้างเคียง	รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนดจรรยาบรรณ

ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	 (Code	 of	 Conduct)	 เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการด�าเนิน

ธุรกิจ	 โดยค�านึงถึงหลักความเป็นธรรม	 หลักสิทธิมนุษยชน	หลักการเคารพกฎหมาย	 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา	

รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส�าคัญ	และในปี	2560	บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติต่อ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่	อาท	ินโยบายว่าด้วยการปฏบัิติต่อพนักงาน	นโยบายว่าด้วยการพฒันาพนกังาน	นโยบายว่าด้วย

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ	นโยบายว่าด้วยหลกัสทิธมินุษยชน	โดยค�านึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีดังกล่าวตามกฎหมาย

หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ	 ซ่ึงก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	

บริษทัร่วม	ถือปฏบัิตติามอย่างเคร่งครัดโดยทัว่กนั	และเผยแพร่นโยบายต่างๆ	ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั	(www.supalai.com) 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 และประชาชนท่ัวไปที่สนใจได้รับทราบ	 นอกจากนี้	 ยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�าของ	

บริษัทฯ	โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เช่นกัน

	 การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 ได้ค�านึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ

การด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ตามความเป็นจริง	 ได้แก่	 กิจกรรมขององค์กร	 ผลิตภัณฑ์	 บริการและความเกี่ยวโยงใน

ห่วงโซ่คุณค่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	กับผู้มีส่วนได้เสียที่มิใช่มีความเกี่ยวข้องเฉพาะ

กับบริษัทฯ	เท่านั้น	แต่รวมถึง	บริษัทย่อย	หุ้นส่วน	ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกัน	โดยปราศจากอิทธิพลหรือความโน้มเอียงใน

การน�าเสนอข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นมิตรหรือเห็นด้วยกับบริษัทฯ	เท่านั้น	

 หลักสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมทั้ง

พนักงานในบรษิทัย่อย	บริษทัร่วมต้องเคารพกฎหมาย	ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวัฒนธรรมทีแ่ตกต่างแต่ละประเทศ

ทีบ่ริษทัฯ	เข้าไปลงทุน	โดยปฏิบัตติามอย่างเคร่งครัดโดยทัว่กนั	บรษัิทฯ	ยึดถอืหลักสทิธมินุษยชนเป็นหลกัปฏบัิตร่ิวมกนั	

โดยค�านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 เสรีภาพ	 และความเสมอภาคของบุคคล	 ไม่กระท�าการใดๆ	 และไม่ส่งเสริมให้มี

การละเมิดสทิธมินุษยชน	รวมถึงบรษิทัฯ	ได้ให้ความรูค้วามเข้าใจในหลักสทิธมินุษยชนแก่พนักงาน	เพือ่น�าไปปฏบัิตเิป็น

ส่วนหน่ึงในการด�าเนินงาน	และไม่สนบัสนุนกจิการทีล่ะเมดิหลักสทิธมินุษยชน	และพนักงานทกุคนจะไม่กระท�าการใดๆ	

ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ	ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทฯ	หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ	ทั้งนี้	รวมถึง

การล่วงละเมิดทางเพศ	การเกี้ยวพาราส	ีการลวนลาม	การอนาจาร	และการมีไว้ซึ่งภาพลามก	อนาจาร	ทั้งวาจา	และ

การสัมผัส	

	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ยังได้ให้ความส�าคัญในเร่ืองสิทธิมนุษยชนครอบคลุมไปยังผู้รับจ้าง	 ผู้ผลิต	 ผู้จัดหาสินค้า	

และวัตถุดิบ	 และบริการของบริษัทฯ	 ตามนโยบายในการด�าเนินธุรกิจของผู้ผลิต	 /	 จัดหาสินค้า	 วัตถุดิบ	 และบริการ	

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการด�าเนินกิจการอย่างเป็นธรรม	ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน	

	 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียด	การเคารพสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ปี	2560
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 หลักการเคารพกฎหมาย

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของกฎหมาย	และการน�ากฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรม	จริยธรรม	

และความซื่อสัตย์สุจริต	ทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร	จะเล็งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ	ได้ก�าหนด

นโยบายคุณภาพ	ที่เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ในระบบของการวางผัง	ออกแบบ	ก่อสร้าง	ขาย	และบริหาร

ชุมชน	ให้ตรงตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	มาตรฐานทางวิชาชีพ	และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า	นโยบายคุณภาพ

ดังกล่าวถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร	 สร้างทัศนคติให้แก่พนักงาน	 ผู้บริหาร	 ให้เคารพในกฎหมาย	 และต้ังแต่

ป	ีพ.ศ.	2547	เป็นต้นมา	บริษัทฯ	มีนโยบายในการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ	ซึง่ให้ฝ่ายนิติกรรมมหีน้าทีร่วบรวมและควบคุมทะเบียนบญัชีรายช่ือกฎหมายของทัง้บริษทัฯ	ให้เป็นปัจจบุนั	

โดยติดตามความคืบหน้า	 การพิจารณา	 และการยกร่างกฎหมายต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

รวมถึงการปรับปรุง	 แก้ไข	 เปลี่ยนแปลง	 ยืนยันความเป็นปัจจุบันของบัญชีรายช่ือกฎหมาย	 พร้อมทั้งยืนยันการปฏิบัติ

ตามกฎหมายกับทุกหน่วยงาน	ปีละ	1	ครั้ง	(ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี)	โดยทั่วไป	ฝ่ายนิติกรรมจะมีการรายงาน

ผลต่อประธานกรรมการบริหาร	 และ/หรือ	 คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี	 จากน้ันแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดการ	

คณะกรรมการตรวจสอบ	และผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน	พร้อมกันนี้ประธานกรรมการบริหารยังก�าหนดให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน	มีหน้าที่ติดตามผลด้วย

	 นอกจากน้ีบริษทัฯ	ยงัมกีารอบรมให้ความรูก้บัพนักงานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุคร้ัง	เมือ่มกีารประกาศใช้กฎหมาย

ใหม่หรือมกีารปรับปรุง	เปลีย่นแปลง	หรอืยกเลิกกฎหมาย	หรอืข้อบังคบัต่างๆ	รวมถงึการให้ความรู้กบัพนักงานใหม่	เช่น	

การอบรมสัมมนาต่างๆ	 ของฝ่ายนิติกรรม	 การเสนอความเห็นการปรับปรุงกฏระเบียบต่างๆ	ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ	

สังคม	สิ่งแวดล้อมในแต่และช่วงเวลาผ่านองค์กรรัฐฯ	และองค์กรอิสระ	เช่น	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ

เป็นต้น

	 ตลอดระยะเวลากว่า	 28	 ปีของบริษัทฯ	 ในการด�าเนินธุรกิจ	 จึงเป็นที่ประจักษ์ได้ว่า	 บริษัทฯ	 มิได้มุ่งเน้น

แต่ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน	 หากแต่บริษัทฯ	 ยังมีการบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม	

ซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	และตรวจสอบได	้รวมถึงให้ความส�าคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม	 ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า	 คู่ค้า	 คู่แข่งขัน	 สังคม	 สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	 โดยยึดหลักการประนีประนอม	

และหลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับกฎหมาย	ดังจะเห็นได้จากรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ	(รายละเอียดโปรด

ดูหัวข้อ	:	รางวัลและเกียรติประวัติ)

 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

	 บริษัทฯ	 ยึดถือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงาน

ในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 ผลิตภัณฑ์	 หรือ

กระบวนการขัน้ตอนปฏบิติั	การค้นพบและพัฒนา	การปรับปรงุ	หรอืการประดษิฐ์คิดค้นทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ์กระบวนการ	

ขัน้ตอนปฏบิติั	หรอืสิง่ของทีท่�าข้ึน	ใช้	ขาย	หรือพฒันาโดยพนกังานซึง่เกีย่วข้องกบังานของบรษิทัฯ	หรอืแตกแขนงออกไป

จากงานของ	บริษัทฯ	ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์	หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัตินั้น	ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ	และพนักงาน

ทุกคน	มหีน้าทีรั่กษาความลับทางการค้า	อนัได้แก่	ข้อมลูทางธรุกจิ	และข้อมูลทางเทคนิคทัง้หมดของบริษัทฯ	ซึง่พนักงาน

ต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ	หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ	โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษา

ข้อมูลนี้จะต่อเนื่องไปแม้ว่าพนักงานผู้นั้นได้ออกจากบริษัทฯ	ไปแล้วก็ตาม	
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	 การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนท�าให้บริษัทฯ	 เกิดความเสียหาย	 พนักงานต้องรับผิดทางกฎหมาย	

พนักงานทุกคนต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ	 จัดหาให้โดยห้ามติดต้ังและใช้งานโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ	ไม่เรียกร้อง	รับเอา	หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ	ซึ่งได้มาโดยวิธีการที่มิชอบด้วย

กฎหมายหรือผิดศีลธรรม	รวมถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์	สิทธิบัตร	และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

 การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

	 นอกจากการก�าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 และเป็นธรรมกับ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังให้การสนับสนุนงานทางธรรมะด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ	 “ร�่ารวยมีสุขอย่างยั่งยืน”	

และการสร้างพระพุทธรูปให้เป็นศิลปแบบร่วมสมัยชื่อ	“พระศุภนิมิตรมิ่งมงคลปัญญาบารมี”	ที่สามารถสื่อสารปรัชญา

โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงแก่นแท้ของพระธรรม	ซึ่งจะช่วยยกระดับจิตใจและสติปัญญาของผู้ที่เคารพบูชา	ให้อยู่เหนือกระแส

แห่งโลภะ	โทสะ	โมหะ	ซ่ึงเป็นรากฐานของพระพทุธศาสนามารวมไว้ในพระพทุธรปูเพือ่เป็นพทุธบูชาและเพือ่ความผาสุก

ร่มเย็นของกัลยาณมิตรที่อยู่ร่วมในยุคสมัยเดียวกัน	นอกจากนี้	ได้จัดกิจกรรมภาวนากับศุภาลัย	“สายใยรักครอบครัว”	

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวศุภาลัย	 โดยการฝึกภาวนาแบบจิตตปัญญาศึกษา	 ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้

ด้วยใจ	อย่างใคร่ครวญด้วยกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง	

 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและวางกลยุทธ์การด�าเนินงาน

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการดูแลและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 ท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ	

รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 ออกเป็น	9	กลุ่ม	 ได้แก่	พนักงาน	ลูกค้า	

คู่ค้า	ผู้ถือหุ้น	ชุมชนและสังคม	สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	หน่วยงานราชการ	และคู่แข่ง	ซึ่งบริษัทฯ	ใช้เกณฑ์ความเกี่ยวข้อง

กับองค์กรในการพิจารณา

 เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	ได้จ�าแนกผู้มีส่วนได้เสีย	ออกเป็น	2	กลุ่มใหญ่	ดังนี้

• ผู้มีส่วนได้เสียหลัก	 (Primary	 Stakeholders)	 เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง	 เป็นผู้ที่ได้รับ

ประโยชน์หรือผลกระทบทางตรงจากการประกอบธุกิจ	 ได้แก่	 พนักงาน	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 ผู้ถือหุ้น	 ชุมชนและ

สังคม	สิ่งแวดล้อม	และคู่แข่ง

• ผู้มีส่วนได้เสียรอง	(Secondary	Stakeholders)	เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม	เป็นผู้ที่ได้รับ

ประโยชน์หรอืผลกระทบทางอ้อมจากการประกอบธรุกจิ	ได้แก่	เศรษฐกจิของประเทศ	และหน่วยงานราชการ

	 จากความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 บริษัทฯ	 จึงจัดให้มีเคร่ืองมือ	 และช่องทางต่างๆ	 ในการค้นหา

ความต้องการ	และความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุ่ม	อกีท้ัง	เพือ่แลกเปล่ียนความคดิเหน็ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีต้องการ

ให้บริษัทฯ	น�าไปพัฒนา	อาทิเช่น
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• การส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้าภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์

• การแสดงความเห็นผ่านกล่องความคิดเห็น	ทั้งจากลูกค้า	คู่ค้า	และพนักงาน

• การแสดงความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูล	 ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ	

ในเรื่องผลิตภัณฑ์	การบริการ	และการด�าเนินงานในแง่มุมด้านต่างๆ	ของบริษัทฯ	

• การเยี่ยมเยือนพนักงานทั้งในส�านักงานใหญ่และโครงการ	 โดยผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เพื่อดูแลความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	และการปฏิบัติงาน

	 จากเครื่องมือและช่องต่างๆ	เหล่านี้	ได้น�ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด�าเนินงาน	และตอบสนองต่อ

ความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่อย่างเหมาะสมและต่อเนือ่ง	ซึง่จะส่งผลให้ธรุกจิเตบิโตได้อย่างยัง่ยนืบนพืน้ฐาน

ของการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล

 จุดมุ่งหมายของการสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

	 เรื่องที่ถูกหยิบยกโดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	มีความครอบคลุมทั้งในหมวดเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	

ซึ่งบริษัทฯ	มีการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	โดยเรื่องที่ถูกคัดเลือกเพื่อน�ามาด�าเนินการ	ได้แก่

ผู้มีส่วนได้เสีย เรื่อง

พนักงาน ดูแลเร่ืองค่าตอบแทน	 สวัสดิการ	 การพัฒนาความรู้	 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
ตามหลักสิทธิมนุษยชน

ลูกค้า สร้างบ้านที่มีคุณภาพ	เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	

คู่ค้า -	 ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญา	และเงื่อนไขต่างๆ	ตามที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด
-	 อ�านวยความสะดวกในหลายๆ	 ด้าน	 เช่น	 การช่วยจัดหาสินเช่ือ	 การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชี
	 ตามก�าหนด	เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น ค�านึงถึงผลตอบแทนสูงสุด	เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก

ชุมชนและสังคม ดูแลการก่อสร้างที่มีผลกระทบด้านเสียง	/	ฝุ่นละออง	ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	

สิ่งแวดล้อม การก่อสร้างอาคารสูง	 โดยค�านึงถึงส่ิงแวดล้อมตามท่ีคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (คชก.)	 ได้พิจารณาเห็นชอบ	 เช่น	 พื้นที่สีเขียว	 สุขภาพ	 การจราจร	
การป้องกันอัคคีภัย	เป็นต้น

เศรษฐกิจ ยึดมั่นการเป็นผู้ประกอบการที่ดี	เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

หน่วยงานราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย	และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

คู่แข่ง ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	และไม่ท�าลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ	

	 ทั้งน้ี	 สามารถดูรายละเอียดช่องทางการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย	 และการตอบสนองความคาดหวังของ

ผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ปี	2560



172 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)

 การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	มีการน�าข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	น�ามา

ใช้ในการพิจารณาเรื่องส�าคัญต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ	ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	อีกทั้ง	การน�า

ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ทั้งที่เกิดจากปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก	 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	มาใช้ในการพิจารณาเร่ืองส�าคัญต่อการด�าเนินการของ	

บริษัทฯ	 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี	 2560	ภายใต้หัวข้อสภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป	ความรับผิดชอบต่อสังคม	

การพัฒนาบุคลากร	และการดูแลชุมชน

	 การด�าเนินงานด้านเศรษฐกจิ	สงัคมและสิง่แวดล้อม	เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ผูม้ส่ีวนได้เสยี	โดยใช้หลักเกณฑ์

ซึง่เป็นบรรทดัฐานในอุตสาหกรรม	ซ่ึงล้วนแต่มนัียส�าคญัต่อองค์กรในมติเิศรษฐกจิ	สงัคม	และส่ิงแวดล้อม	โดยสอดคล้อง

กับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ยกตัวอย่างเช่น

• แนวโน้มการสร้างองค์กรท่ีมีศักยภาพทางการแข่งขัน	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 เน้นพัฒนาให้พนักงานมีความคิด

สร้างสรรค์	 เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	 แก่บริษัทฯ	 โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความเห็น	 และ

ส่งเสริมการพฒันาความรู้ความก้าวหน้าในอาชีพ	รวมทัง้การให้การศกึษาและพฒันาพนักงานอย่างต่อเนือ่ง

• แนวโน้มการรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน	ส่งผลให้บรษิทัฯ	ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน	โดยบรษิทัฯ	

ได้สร้างสรรค์พัฒนาออกแบบทีอ่ยูอ่าศยั	เน้นการประหยดัพลงังานและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	เพือ่ให้ลกูค้า

มส่ีวนร่วมในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและประหยดัค่าไฟฟ้า	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ	“มาตรฐานการออกแบบ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”	(Green	Design	Standard)

• แนวโน้มค่าครองชีพที่สูงขึ้น	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 ได้ทบทวนการปรับข้ึนอัตราเงินเดือน	 ปรับเพิ่มสวัสดิการ

ด้านต่างๆ	เช่น	ค่ารักษาพยาบาล	อัตราส่วนลดในการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการ	เป็นต้น	โดยการรับข้อมูล

จากกล่องรับฟังความคิดเห็น	และมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	เป็นผู้พิจารณา	เพื่อให้

เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงาน

• แนวโน้มที่ทางภาครัฐบาลมุ่งเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมและก�าหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อม	 โดยตราเป็น

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.2535	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 ต้องท�าการออกแบบ

โครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ซึง่จะท�าให้ชุมชนและสิง่แวดล้อมบริเวณโครงการได้รับประโยชน์ในระยะยาว

• แนวโน้มการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 มีการสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ	 มีการ

จดักจิกรรมเช่ือมความสมัพันธ์หรือสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชกิในชุมชน	การเสริมสร้างความปลอดภยั	

การให้ความร่วมมือภาครัฐ	 การจัดต้ังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	 การซ่อมบ�ารุงสาธารณูปโภค	การสื่อสาร

กับผู้อยู่อาศัย

	 ระดับของการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	 เริ่มต้ังแต่การปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	การดูแลผลกระทบจากการด�าเนินงานไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชน	พื้นที่ข้างเคียง	หรือ

สังคมในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ	 การเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	

การสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมระหว่างกิจการและสังคม	ตลอดจนการวางแนวทางและการด�าเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความย่ังยืน	

จึงเป็นไปตามแผนพัฒนาความยั่งยืนในระดับการพัฒนาธุรกิจไปสู่	Creating	Shared	Value
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CG in substance

คณะกรรมการและผู้บริหารของ	

บริษัทฯ	สร้างผลประกอบการที่ดี

ให้กิจการอย่างยั่งยืน	น่าเชื่อถือ	

โดยเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง

CSR in process

การด�าเนินธุรกิจปกติประจ�าวัน

ของบริษัทฯ	ให้มีการพัฒนา

อย่างยั่งยืนและเป็นแรงผลักดัน

ให้ผู้มีส่วนได้เสียด�าเนินการด้วย

Anti-corruption in practice

เป็นบริษัทฯ	ต้นแบบที่มี

แผนปฏิบัติอย่างจริงจัง

ในทุกระดับและสร้างวัฒนธรรม

การไม่คอร์รัปชั่นในภาคธุรกิจไทย

 แนวทางการบริหารจัดการ

	 องค์ประกอบของแนวทางการบริหารจัดการ	มีดังนี้

1.	 วิสัยทัศน์	โดยบริษัทฯ	ก�าหนดวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม	คือ	“ศุภาลัย...ใส่ใจ สร้างสรรค์ 

สังคมไทย”	ซึ่งเกิดจากการตระหนักถึงความใส่ใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

ความยั่งยืนของกิจการ

ความยั่งยืนของสังคม

ความน่าเชื่อถือ
ต่อผู้ถือหุ้น
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2.	 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 โดยบริษัทฯ	 ก�าหนดเป็นปรัชญาการบริหารว่า	 เพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพของ	

“ชาวศภุาลัย”	บรษิทัฯ	จงึตัง้มัน่ในการสร้างสรรค์ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีณุภาพ	พฒันาผลิตภณัฑ์ตลอดเวลา	พฒันา

สงัคมให้มคีวามปลอดภยัอบอุ่น	พฒันาการบรกิารทีดี่	ด้วยความเป็นมืออาชพี	เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุ

ของลูกค้า	โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

S (SUPERIORITY)	 เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า	บริการ	และการจัดการที่ดี

P (PROFITABILITY)	 เน้นก�าไร/ผลประโยชน์ส�าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ลูกค้า	 ผู้ถือหุ้น	 พนักงาน

	 	 	 ผู้รับเหมา	คู่ค้า	และสังคม

L (LONGEVITY) ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	บนพื้นฐานของความมั่นคง

3.	 ตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงานหลัก	 โดยจัดให้มีเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงสิ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน	

ซึ่งบริษัทฯ	 มีการก�าหนดตัวชี้วัดที่สมเหตุสมผล	 สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน	 ไม่ซับซ้อน	 วัดผลได้จริงและ

เหมาะสมกับองค์กร

4.	 การพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยบริษัทฯ	 มีการทบทวนกิจกรรมที่ด�าเนินการว่ามี

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 และตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานตามลักษณะของธุรกิจ	 ขนาดของธุรกิจและ

ความพร้อมขององค์กร

5.	 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 โดยการก�าหนดกิจกรรมที่

ด�าเนินการให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพในการด�าเนิน

กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

6.	 การลงมือปฏิบัติ	 โดยเป็นกิจกรรมที่เป็นงานในกระบวนการธุรกิจ	 (CSR-in-process)	 และกิจกรรมที่อยู่

นอกกระบวนการธุรกิจ	 (CSR-after-process)	 ซึ่งบริษัทฯ	 มีการจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินการ	

การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย	

	 โดยบริษทัฯ	มกีารก�าหนดขอบเขตและรูปแบบของการด�าเนินการในแต่ละประเด็นของแต่ละกลุ่มผูม้ส่ีวนได้เสยี	

ซึ่งบริษัทฯ	ได้มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก) พนักงาน 

	 พนักงานถอืเป็นทรัพยากรทีมี่คุณค่าสงูสดุ	ทางคณะกรรมการบริษัท	จงึได้ก�าหนดนโยบายการปฏบัิติต่อพนักงาน

ไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม	เกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงาน	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตาม

นโยบายว่าด้วยการปฏบิติัต่อพนักงาน	นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวสัดิการ	และนโยบายว่าด้วยการพฒันาพนักงาน	

ซ่ึงบริษทัฯ	ตระหนกัเสมอว่าพนักงานทกุคน	ทกุระดับ	เป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่าของบริษทัฯ	ซึง่เป็นปัจจยัแห่งความส�าเร็จ

ของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ	 จึงให้การดูแลและปฏิบัติท่ีเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส	 ผลตอบแทน	 การแต่งต้ัง	

การโยกย้าย	การฝึกอบรม	ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตน	เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

อย่างย่ังยนื	บริษทัฯ	ให้ความส�าคัญกบัพนักงานทกุคนไม่ว่าจะท�างานอยู่ในส่วนใด	ฝ่ายใด	โดยปราศจากการเลอืกปฏบัิติ	

และมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานทีด่	ีปลอดภัย	การจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัการท�างาน	ซึง่บริษทัฯ	
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พิจารณาค่าตอบแทนให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน	 และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 โดยระยะสั้นขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการท�าก�าไรในแต่ละปี	และระยะยาวจากการให้สิทธพินกังานซ้ือหุน้ในราคาทีก่�าหนด	(Employee	Stock	

Options)	 ทั้งน้ี	 ขึ้นอยู่กับการพิจารณากล่ันกรองของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และการพิจารณา

เห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท	 รวมทั้ง	 จัดให้มีสวัสดิการท่ีดีหลากหลายรูปแบบให้กับพนักงาน	 จัดหานวัตกรรม

และเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท�างานเพื่อตอบแทนพนักงานทุกคน	ที่ด�าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	

ด้านการพัฒนาบุคลากร	 บริษัทฯ	 ตระหนักเสมอว่า	 พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร	 จึงมุ่งที่จะพัฒนาความรู	้

ความสามารถให้กบัพนักงานทกุคน	เพือ่ให้สามารถเติบโตอย่างยัง่ยนืไปพร้อมกบัองค์กรได้	ท้ังนี	้บรษิทัฯ	เผยแพร่นโยบาย

ต่างๆ	ให้พนักงานทกุคนรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	รวมถงึการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ทกุคร้ัง

	 บริษัทฯ	เห็นความส�าคัญของพนักงาน	มีความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน	ทุกระดับอย่างเป็นธรรม	

ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานก�าหนด	 และยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงาน

และครอบครัวในยามฉุกเฉินและจ�าเป็น	 อีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับ

การเจริญเตบิโตของบริษทัฯ	โดยให้ความส�าคญัต่อการเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากร	เนือ่งจาก	เล็งเหน็ว่า	“บคุลากร”	เป็น

ทรัพยากรทีส่�าคญัซึง่เป็นทรพัย์สนิทีม่ค่ีา	(Human	Capital)	และเป็นแรงผลักดันให้การด�าเนนิธรุกจิบรรลเุป้าหมายทีจ่ะ

ส่งผลต่อการเจริญเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบริษทัฯ	โดยบรษิทัฯ	จดัให้มกีารส�ารวจความคดิเหน็ของพนักงานทีม่ต่ีอบริษทัฯ	

(Opinion	Survey)	เป็นประจ�าทุกปี	ด้วยสโลแกน	“ทุกความเห็นอันมีค่าของท่าน คือ ทุกการเติบโตและก้าวไปพร้อม

กับบริษัท” ทั้งนี้	สามารถดูรายละเอียดข้อมูลพนักงานเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ป	ี2560

	 นอกจากนี	้บริษัทฯ	จัดให้มีการดูแลสวัสดิการของพนักงาน	โดยยึดหลักความสุข	8	ประการ	มาใช้ในสถานที่

ท�างาน	โดยความสุข	8	ประการ	ประกอบด้วย

1.	 Happy	Body		 :	 ความสขุทางด้านร่างกาย	คอื	มสีขุภาพแขง็แรงทัง้กายและใจ	รูจ้กัใช้ชวิีต	รูจ้กักนิ	รูจ้กันอน

2.	 Happy	Heart	 :	 ความสุขที่มีน�้าใจงาม	คือ	มีน�้าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน

3.	 Happy	Relax	 :	 ความสุขจากการผ่อนคลาย	คือ	ผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ	ในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน

4.	 Happy	Brain		 : ความสุขจากการหมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา	 คือ	 น�าไปสู่การเป็น

	 	 	 มืออาชีพ	และความมั่นคงก้าวหน้าในการท�างาน	

5.	 Happy	Soul	 :	 ความสุขจากการมีจิตปัญญา	 “ทางสงบและคุณธรรม”	 คือ	 มีความศรัทธาในศาสนา

	 	 	 ทีนั่บถอือยู่	มศีลีธรรมในการด�าเนนิชีวิต	มคีวามละอาย	และเกรงกลัวต่อการกระท�าของตน	

6.	 Happy	Money	 :	 ความสุขด้านการเงิน	 คือ	 รู้จักเก็บ	 รู้จักใช้	 มีชีวิตท่ีเหมาะสม	 โดยจัดให้มีผลตอบแทน

	 	 	 ที่เหมาะสม	 ท้ังในรูปของเงินเดือน	 ค่าตอบแทนพิเศษ	 และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ

	 	 	 ที่เหมาะสม	

7.	 Happy	Family	 :	 ความสุขด้านครอบครัว	คือ	มีครอบครัวที่อบอุ่น	และมั่นคง

8.	 Happy	Society	:	 สร้างสังคมที่ดีมีความสุข	คือ	มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อกัน

	 ทั้งนี้	สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี	2560
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	 รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการท�างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพ่ือเพิ่ม

ขีดความสามารถทางการแข่งขัน	 โดยมีแผนการพัฒนาพนักงาน	 (Employee	Development	 Plan	 :	 EDP)	ที่ด�าเนินไป

ในทิศทางที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 ซึ่งบริษัทฯ	 ถือเป็นนโยบายส�าคัญและได้ด�าเนินการมาอย่าง

ต่อเน่ือง	 โดยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่จ�าเป็นเพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการปฏบัิติงาน	และสนบัสนุนบุคลากรทกุระดับ	ให้ได้รบัความรู	้เพือ่เสริมสร้างประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิาน	

และได้น�าระบบ	Competency	มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	ความสามารถในการปฏิบัติงาน	รวมถึงเพิ่มพูน

ความรู้	 ทักษะ	 บุคลิกภาพ	 และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่	 ซึ่งบริษัทฯ	

ท�าการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กรได้มีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม	และมีความเข้าใจใน

หลักการและปรัชญาต่อความสามารถหลักขององค์กร	(Core	Competency)	โดยได้จัดท�าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

และเพิ่มพลังการท�างานยุคใหม่ตามความสามารถหลักองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน	 (Team	

Learning	&	Development)	เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ	ในการท�างาน	

	 ทั้งนี้	สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี	2560

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากล่างขึ้นบน	 (Upward)	 จากพนักงานทุกระดับ	 ไปยังผู้บริหาร

ระดับสูงในหลายช่องทาง	ดังนี้

• กล่องรับฟังความคดิเหน็ของพนักงาน	โดยผูบ้ริหารระดบัสงูจะตอบค�าถามทกุข้อ	ผ่านทางอีเมล์	ให้พนักงาน

ทราบทุกคน

• Site	Visit	 โดยผู้บริหารระดับสูง	และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน	ทั้งในส่วน

ของการปฏิบัติงาน	และการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

• โครงการตัวแทนพนักงานพบปะผู้บริหาร	 เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น	 และข้อเสนอแนะต่างๆ	 เก่ียวกับ

กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ข) ลูกค้า

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	

รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ	

ความม่ันใจให้กับลูกค้า	 และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความยุติธรรม	 ซื่อสัตย์	 และมีคุณธรรม	 โดยบริษัทฯ	

พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย	

และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม	 อีกทั้งมุ่งมั่นในการจัดหา	 พัฒนา	 และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	 เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 มีการศึกษา	 ประเมิน	 และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า

อย่างสม�า่เสมอ	ตลอดจนควบคมุดแูลสนิค้าให้มคุีณภาพ	ตรงตามมาตรฐาน	ข้อก�าหนด	กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค	หรือ

กฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง	พร้อมจัดให้มบีริการหลังการขาย	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัลูกค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ	ทัง้น้ี	

บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวแก่ลูกค้า	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)

	 จากการที่บริษัทฯ	 มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ	 และความม่ันใจให้กับลูกค้า	 จึงมีการน�าระบบการ

บริหารงานคุณภาพ	 ISO	9001	 :	2008	ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นในการให้บริหารให้ได้คุณภาพ	และค�านึงถึง
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ความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ	 บริษัทฯ	 ให้ความเอาใจใส่ในทุกๆ	 ข้ันตอนท่ีต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

จนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า	รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า	และยังเป็นการบริหารงานที่เน้นการป้องกัน

ปัญหา	เน้นความพงึพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์	ซึง่นับว่าเป็นเร่ืองทีด่	ีและเกดิประโยชน์โดยตรงต่อผูบ้ริโภคทีซ้ื่อทีอ่ยูอ่าศัย	

และยังเป็นการเสนอทางเลือกเพิ่มขึ้นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านที่ผ่านกระบวนการบริหารงานตามมาตรฐาน	

ISO	โดยบริษัทฯ	ก�าหนดนโยบายคุณภาพ	ดังนี้	“บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	เน้นพัฒนา	“คุณภาพ”	ให้ดีขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง	ในระบบของการวางผงั	ออกแบบ	ก่อสร้าง	ขาย	และบรหิารชุมชน	ให้ตรงตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	มาตรฐาน

วิชาชีพ	และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า”	

	 รวมทั้ง	 ก�าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ	 โดยให้ฝ่ายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ	 จัดท�าวัตถุประสงค์

ด้านคุณภาพที่สามารถวัดผลและน�าไปปฏิบัติได้จริง	 โดยแต่ละฝ่ายจะต้องส่ือสารวัตถุประสงค์คุณภาพที่ก�าหนดขึ้นให้

ผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานทราบ	เพื่อการน�าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพตามที่ก�าหนดไว้

	 วัตถปุระสงค์คุณภาพทีแ่ต่ละหน่วยงานน�าไปปฏบัิติดังกล่าว	จะต้องได้รบัการอนุมติัจากประธานกรรมการบริหาร	

และมีการประกาศใช้	 เพื่อให้ทุกหน่วยงานน�าไปเป็นเป้าหมายในการท�างาน	 ท่ีจะน�าไปสู่การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของ

นโยบายคุณภาพตามที่บริษัทฯ	ก�าหนดต่อไป

	 บริษัทฯ	 ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าโดยเคร่งครัด	 ความเป็นธรรมที่บริษัทฯ	 ได้ให้แก่ลูกค้า	

เริม่ตัง้แต่การออกแบบบ้านทีต่อบสนองความต้องการของลกูค้าในปัจจบัุน	ท�าสญัญาทีไ่ด้มาตรฐาน	การระบรุายละเอียด

วัสดุก่อสร้างทีชั่ดเจน	การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสทิธิ	์การรบัประกนับ้าน	การบรกิารหลังการขาย	และการดแูล

ความปลอดภัยของลูกค้า

	 ทั้งนี	้สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี	2560

ค) คู่ค้า

	 บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า	 ได้แก่	ผู้รับเหมา	ร้านค้า	และเจ้าหนี้สถาบันการเงิน	

อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค	 ซึ่งกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมท้ังพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	

ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย	หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีท่�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	รวมทัง้ปฏบิตัติาม

พนัธสญัญา	ให้ข้อมลูทีเ่ป็นจริง	รายงานทีถ่กูต้อง	การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพันธ์

ทางธุรกิจ	 รวมถึงให้การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อเป็นก�าลังใจในการสร้างสรรค์

ผลงานที่มีคุณภาพ	

	 บริษัทฯ	 ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี	 ซึ่งกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	

รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 โดยยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่าง

เป็นธรรม	 เพื่อสร้างความเช่ือถือให้กับเจ้าหน้ี	 มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเช่ือถือ

ซ่ึงกันและกัน	 มีปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ	 ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวัตถุประสงค์ของ

การใช้เงิน	 การช�าระคืน	 การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค�้าประกัน	 และเรื่องอื่นใดที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี	้ เพื่อบรรลุ

ผลประโยชน์ร่วมกัน	 ส่วนกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงได้	 ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบโดยเร็ว	 เพื่อ

ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา	 โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล	 และไม่ด�าเนินการที่ทุจริตในการค้ากับเจ้าหน้ี	

โดยบริษัทฯ	ได้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้า	/	เจ้าหนี้	ดังต่อไปนี้
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• บริษัทฯ	ปฏิบัติตามสัญญา	และเงื่อนไขต่างๆ	ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ	ไม่สามารถ

ปฏบัิตติามเงือ่นไขข้อใดข้อหน่ึงได้	บรษิทัฯ	รบีแจ้งให้เจ้าหน้ีรับทราบโดยเร็ว	เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทาง

แก้ไขปัญหา	โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

• บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	 ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวัตถุประสงค์ของการ

ใช้เงิน	การช�าระคืน	การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค�้าประกัน	เงื่อนไขทางการค�้าประกัน	การบริหารเงินทุน	

การช�าระหนี้ค่าสินค้า	และเรื่องอื่นใดที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี	้เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน

• บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญในการจ่ายช�าระเงินค่าสินค้า	โดยการช�าระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว	้อย่างไร

กต็าม	ในบางกรณีทีร้่านค้ามคีวามจ�าเป็นต้องการรับเงนิค่าสนิค้าเร็วกว่าทีก่�าหนดไว้และยนิยอมให้ส่วนลด	

หากบริษัทฯ	มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและสามารถช่วยเหลือได้	บริษัทฯ	ก็ยินดีให้การช่วยเหลือทันที

• ก�าหนดนโยบายให้พนักงานที่ท�างานติดต่อกับคู่ค้า	ต้องมีความเที่ยงตรง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานต้อง

ไม่รับหรือเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่ค้า	 หรือผู้ที่ก�าลังจะเป็นคู่ค้า	 ซึ่งอาจมีผลกับการประเมินหรือ

พิจารณาการซ้ือสินค้าและราคาของคู่ค้าอย่างตรงไปตรงมา	 ซึ่งได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ	

ผูบ้ริหาร	และพนกังาน	ทีท่กุคนต้องถอืปฏบัิติ	โดยก่อนการสัง่ซ้ือสนิค้า	เช่น	วัสดุก่อสร้างทีใ่ช้ในการสร้างบ้าน	

ร้านค้า	ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ	ต้องท�าการเสนอราคาสินค้ามาก่อน	เพื่อที่บริษัทฯ	จะเปรียบเทียบข้อเสนอ

และเงื่อนไขที่ดีที่สุด	

• บรษิทัฯ	มนีโยบายทีจ่ะปฏบัิติต่อผูรั้บเหมาเสมอืนเป็นเพ่ือนร่วมธรุกจิ	(Business	Partner)	โดยการยดึมัน่ต่อ

สญัญาหรอืข้อตกลงทีม่ร่ีวมกนัภายใต้กฎหมายทีก่�าหนด	เพือ่ให้ผลประโยชน์ในการด�าเนินธรุกจิสอดคล้อง

ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ	 และคู่ค้า	 บริษัทฯ	 ด�าเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา(คู่ค้า)	 อย่างยุติธรรม	 และ

โปร่งใส	ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด	และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา	

เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ	 อาทิเช่น	 โดยปกติ	 บริษัทฯ	 ว่าจ้างผู้รับเหมาโดยเหมารวม

ค่าแรงและวัสดุก่อสร้าง	อย่างไรก็ตาม	หากเกิดการขาดแคลนวัสดุ	และบริษัทฯ	มีศักยภาพในการต่อรอง

ช่วยผู้รับเหมาในการจัดหาวัสดุ	 เพื่อประโยชน์สูงสุดในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ	 และคู่ค้า	

นอกจากนี	้บริษทัฯ	เปิดโอกาสโดยให้ความส�าคัญกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างทีร่บังานก่อสร้างกบับริษัทฯ	มานาน	

โดยให้ไปช่วยรับงานก่อสร้างโครงการในต่างจังหวัด	เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีงานท�าอย่างต่อเนื่อง	

• จัดกิจกรรมขอบคุณผู้รับเหมาที่มาร่วมงานกับบริษัทฯ	 และมอบรางวัลให้กับผู้รับเหมาตัวอย่าง	 ภายใต้

แนวคิด	“ร่วมแรง	ร่วมใจ	ศุภาลัย&ผู้รับเหมา”	เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	และเป็นก�าลังใจให้

กับผู้รับเหมาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

• ประสานกับธนาคารในการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือให้แก่ผู้รับเหมา	 เพื่อเสริมสภาพคล่องและขีดความ

สามารถในการขยายงาน

• การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างให้มีโอกาสที่จะขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย	บริษัทฯ	ได้มอบ

สิทธิพิเศษส�าหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรของบริษัทฯ	 ที่ซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ	 และบริษัท

ในเครอื	จะได้รบัส่วนลดเพ่ิมอีก	10%	ของราคาขายจากส่วนลดสงูสดุทีใ่ห้แก่ลูกค้าทัว่ไปของแต่ละโครงการ

• เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่ได้เข้ามาเป็นเพือ่นร่วมธรุกจิ	เพือ่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทีม่คุีณภาพด้วยกนั	

โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่	โทร.	0-2725-8888	ต่อ	310	ในวันเวลาท�าการ	จันทร์-ศุกร์
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• ร่วมมอืกบับริษทัผูผ้ลิต	พฒันาและทดสอบวัสดุร่วมกนั	เพือ่ให้แน่ใจว่าวัสดุทีน่�ามาใช้ในการก่อสร้างทกุชนิด

มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้

• ค�านึงถงึความเป็นธรรมกบัเจ้าหน้ีสถาบนัทางการเงนิ	เมือ่เกดิวิกฤติเศรษฐกจิ	ในปี	2542	บรษิทัฯ	เข้าร่วม

กระบวนการปรับโครงสร้างหนีก้บัส�านกังานคณะกรรมการเพ่ือส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี	(คปน.)	

ธนาคารแห่งประเทศไทย	และสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ส�าเร็จในป	ี2545	โดยเจ้าหนี้ทุกรายได้รับคืน

เงินต้นครบถ้วน	ท�าให้บริษัทฯ	ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินทั้งหลาย	และยังคงให้การสนับสนุน

สินเชื่อโครงการของบริษัทฯ	มาอย่างต่อเนื่องในหลายๆ	โครงการ

	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้มีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯ	 รับทราบ	 พร้อมท้ังเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)

ง) ผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	 จึงด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	

มุ่งให้เกิดการบริการที่ดี	 สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า	 ท่ีจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในระยะยาว	เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ทั้งรายใหญ่และรายเล็ก	 โดยบริษัทฯ	พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	มีการด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	 และบริหารกิจการของบริษัทฯ	 ให้มีความเจริญก้าวหน้า	มั่นคง	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ

ผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการท�างานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ	 รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ

ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย	หลักจริยธรรม	และแนวทางการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

จ) ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และ

พนักงานทุกคน	รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	บริษัทฯ	ได้ยึดมั่นและ

ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ด้วยการค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งในพ้ืนที่ต้ังโครงการและสังคม

โดยรวม	เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	ทั้งนี้	สามารถดูรายละเอียด

การปฏิบัติเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนป	ี2560

ฉ) สิ่งแวดล้อม

	 ด้านทรัพยากร	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยกรรมการ	

บริษัทผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมท้ังพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดย

ทั่วกัน	 เหตุจากทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันนับวันยิ่งลดน้อยลง	 บริษัทฯ	 จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�านึกแก่พนักงาน

ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย	และน�าไปปรับใช้ที่บ้าน	รวมทั้ง
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ยังคาดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ	ด้วยความดีน้ี	 จะส่งผ่าน

ไปสู่เยาวชนรุ่นหลังให้เป็นแบบอย่างสืบไป	น�าไปสู่การคิดก่อนใช้	 และการสร้างนิสัยแห่งความประหยัด	 รวมถึงการให้

ความรู้แก่พนักงาน	และประชาชนทั่วไป	ด้านสิ่งแวดล้อม	สุขภาพและความปลอดภัย	เพื่อน�ามาปรับใช้ในสถานที่ท�างาน	

และเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอก	เช่น	การอบรมเรื่อง	“การประหยัดพลังงานของบริษัทฯ”	การอบรมเรื่อง	“การจัดท�า

ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน”	ซึ่งสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ	และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	

	 ทัง้นี	้สามารถดรูายละเอียดผลการปฏบัิติการใช้ทรัพยากรเพิม่เติมได้ทีใ่นรายงานการพฒันาความยัง่ยืน	ปี	2560

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่	ในเรื่อง

การด�าเนินงานของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	รวมถึง	มิเคยมีส่วนร่วม

หรือถูกกล่าวหาว่า	 มีการด�าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ทั้งกรณีที่ปรากฎเป็นข่าวต่อ

สาธารณชน	หรือเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ	ชื่อเสียง	หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

อย่างมีนัยส�าคัญ

 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 โดย

กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานทกุคน	รวมท้ังพนักงานในบรษิทัย่อย	บริษทัร่วม	ถอืปฏบัิตติามอย่างเคร่งครัดโดยทัว่กนั	

จากการเลง็เหน็ถงึความส�าคญัด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ท่ีจะส่งผลต่อพนักงาน

ทกุคน	รวมทัง้ชมุชน	และสงัคม	โดยบรษิทัฯ	มุง่มัน่ทีจ่ะปรับปรงุการด�าเนินการด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอย่าง

ต่อเน่ือง	มกีารสนับสนุนและส่งเสรมิกจิกรรมด้านความปลอดภยัในการท�างาน	รวมถงึมกีารตดิตามและประเมนิผลการ

ด�าเนินตามนโยบาย	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง	และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัทฯ	

เป็นไปตามตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	 เรื่องคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย	 และ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	

	 ทั้งน้ี	 สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

เพิ่มเติมได้ที่ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน	ปี	2560

	 รวมทัง้	บริษทัฯ	ได้รายงานสถิติการประสบอันตรายไว้ในรายงานผลการด�าเนินงานของเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั

ในการท�างานระดับวิชาชีพ	ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสงัคม	เรือ่งความปลอดภยัการท�างานของลูกจ้าง

เป็นประจ�าทุกไตรมาส	

	 ทั้งนี้	สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน	ปี	2560

ช) เศรษฐกิจของประเทศ

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ	ให้เติบโตเคียงคู่กันไปในอนาคต	โดย

• การยึดมั่นการเป็นผู้ประกอบการที่ดี	
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• การสร้างรายได้ในพื้นที่ที่เข้าไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	

• การพัฒนาบ้านประหยัดพลังงาน

• การพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาประหยัดส�าหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

ซ) หน่วยงานราชการ

	 บริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ด�าเนินการตามมาตรฐานสากล	และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษี	 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ทางภาครัฐก�าหนด	 และให้ความร่วมมือ	

สนับสนุนนโยบายภาครฐัเพือ่ผลประโยชน์ของประเทศชาต	ิตลอดจนมุง่มัน่ด�าเนินโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	

ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทฯ	ริเริ่มขึ้นเอง

	 บริษัทฯ	 ไม่มีการปฏิบัติใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน	 การจ้างงาน	 การใช้แรงงานเด็ก	 ผู้บริโภค	

การแขง่ขันทางการค้า	และสิง่แวดล้อม	รวมถงึ	มิไดถ้กูด�าเนนิการโดยหน่วยงานก�ากับดแูลเนือ่งจากไม่ได้ประกาศขอ้มูล

จากเหตุการณ์ที่ส�าคัญภายในระยะเวลาที่ทางการก�าหนด

	 ทัง้น้ี	บริษทัฯ	ยงัก�าหนดให้มช่ีองทางให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถติดต่อสือ่สาร	เสนอแนะ	ให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์

ในการด�าเนินธุรกิจ	 หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง	

ซ่ึงก�าหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน	 การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล	 การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน

ไว้เป็นความลับ	 โดยจ�ากัดให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนเท่าน้ันที่จะเข้าถึงข้อมูลได้	

และกรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาสั่งการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งมีช่องทางต่างๆ	ดังนี้	Supalai	Smart	

Center	 เบอร์โทร	1720	และ	02-725-8899	“You	call,	We	care”	หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	

หรือกล่องรับความคิดเห็นประจ�าโครงการ

ฌ) คู่แข่ง 

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่ง	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้ง

พนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	โดย

• ด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการแข่งขันเสรี	 และเป็นธรรม	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง

ทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล	ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	หรือขัดต่อจริยธรรม	และข้อกฎหมายใดๆ

• ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	 ไม่ท�าลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ	 เช่น	 ไม่ท�าลาย

ช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	 ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็น

ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต	หรือขัดต่อจริยธรรม	ไม่ผูกขาดโดยก�าหนดให้คู่ค้าขายสินค้า

ให้เฉพาะบริษัทฯ	เท่านั้น	โดยตลอดเวลาบริษัทฯ	ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)
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หมวดท่ี 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Information Disclosure and Transparency)

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยบริษัทฯ	

มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และโปร่งใส	ทั้งข้อมูลทางการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	ทิศทางการด�าเนิน

ธุรกิจในอนาคต	และข้อมูลอื่นๆ	ทั้งนี้	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน	สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ	ได้สะดวก	

รวดเร็ว	และทันการ	

4.1 โครงสร้างการถือหุ้น 

	 บริษัทฯ	 มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน	และเป็นข้อมูลล่าสุด	ท�าให้ผู้ใช้ข้อมูล	 สามารถทราบถึง

ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯได้	 ทั้งน้ี	 ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วน

น้อย	นอกจากนี้บริษัทฯ	ไม่มีนโยบายการถือหุ้นที่ก�าหนดให้บริษัทกับสองบริษัท	หรือมากกว่านั้น	ถือหุ้นซึ่งกันและกัน	

เพื่อประโยชน์การเกาะกลุ่มทางธุรกิจ	หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ	(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	“ภาพรวมใน

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทย่อย”	และ	“แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัทฯ”)

4.2 การเปิดเผยจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ 

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	โดยเปิดเผยจ�านวน

ครั้งการจัดประชุม	และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ	มีดังนี	้

รายนาม

คณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการในปี 2560

คณะกรรมการ
บริษัท

 (รวม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

(รวม 1 ครั้ง) (A)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(รวม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน
(รวม 2 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล

กิจการ 
(รวม 1 ครั้ง)

1.	 ดร.ประทีป	 ตั้งมติธรรม 12/12 - - - -

2.	 นางอัจฉรา		 ตั้งมติธรรม 11/12 - - 2/2 -

3.	 นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม 12/12 1/1 - - 1/1

4.	 นายประกิต		 ประทีปะเสน 12/12 - 12/12 2/2 -

5.	 รศ.ดร.วิรัช		 อภิเมธีธ�ารง 12/12 - - 2/2 -

6.	 รศ.ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์ 12/12 - - - 1/1

7.	 นายอนันต์		 เกตุพิทยา 12/12 1/1 12/12 - -

8.	 ผศ.อัศวิน		 พิชญโยธิน 12/12 - 12/12 - -

9.	 นายอธิป		 พีชานนท์ 12/12 0/1 - - 	1/1

10.	นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม 12/12 - - - 	1/1

11.	นายกริช		 จันทร์เจริญสุข 12/12 1/1 - - -

หมายเหตุ (A)	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริษัทจ�านวน	 4	 คน	 และผู้บริหาร	 8	 คน	 ได้แก่	 1)	 นางวารุณี	 ลภิธนานุวัฒน์	
	 2)	นายปุณณพันธ	์เหน่งเพ็ชร	3)	นายกิตติพงษ	์ศิริลักษณ์ตระกูล	4)	นายบุญชัย	ชัยอนันต์บวร	5)	นายอดิศักดิ์	วารินทร์ศิริกุล	6)	นางสุชาวดี	สรรพอาสา	
	 7)	นายวรสิทธิ	์ตรีรพัฒนพงค์	8)	นางสาวธัญวรัตน์	ปัญญารัตน์
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4.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

	 บริษัทฯ	มีการก�ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน	โดยก�าหนดให้กรรมการ	และผู้บริหาร	มีหน้าที่รายงานการ

ถือครองหลักทรัพย์	และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ตามมาตรา	 59	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.2535	 ภายใน	

3	วันท�าการ	นับจากวันที่ซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอน	ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

และน�าส่งรายงานการซื้อ	–	ขายหุ้น	/	ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท	เก็บไว้เป็นหลักฐาน	

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	จัดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ	และผู้บริหาร	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

การเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดับสงู	4	รายแรกต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ	จ�านวน	4	ครั้ง	คือ	เดือนมกราคม	เมษายน	กรกฎาคม	และตุลาคม	รายละเอียดมีดังนี้

	 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	

ชื่อ - สกุล

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 59 ได้มา จ�าหน่ายไป ณ 31 ธ.ค. 60

หุ้นสามัญ
ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

หุ้น
สามัญ

ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

หุ้น
สามัญ

ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

หุ้น
สามัญ

ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

1.	 ดร.ประทีป		 	 ตั้งมติธรรม	 413,595,644 - - 110,128,911 6,730,000 - 406,865,644 110,128,911

	 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 90,188,200 - - 22,547,050 - - 90,188,200 22,547,050

2.	 นางอัจฉรา		 	 ตั้งมติธรรม	 90,188,200 - - 22,547,050 - - 90,188,200 22,547,050

	 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 413,595,644 - - 110,128,911 6,730,000 - 406,865,644 110,128,911

3.	 นายไตรเตชะ		 ตั้งมติธรรม	 732,000 - 600,000 330,000 - - 1,332,000 333,000

	 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

4.	 นายประกิต		 	 ประทีปะเสน	 - - - - - - - -

	 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

5.	 รศ.ดร.วิรัช		 	 อภิเมธีธ�ารง	 2,431,466 - - 577,866 200,000 - 2,231,466 577,866

	 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

6.	 รศ.ดร.สมชาย		 ภคภาสน์วิวัฒน์	 - - - - - - - -

	 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

7.	 นายอนันต	์	 	 เกตุพิทยา	 - - - - - - - -

	 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

8.	 ผศ.อัศวิน		 	 พิชญโยธิน	 - - - - - - - -

	 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

9.	 นายอธิป		 	 พีชานนท์ 5,334,140 - - 133,535 - - 5,334,140 133,535

	 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -
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ชื่อ - สกุล

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 59 ได้มา จ�าหน่ายไป ณ 31 ธ.ค. 60

หุ้นสามัญ
ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

หุ้น
สามัญ

ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

หุ้น
สามัญ

ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

หุ้น
สามัญ

ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

10.	นายประศาสน์	 ตั้งมติธรรม	 - - - - - - - -

	 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

11.	นายกริช		 	 จันทร์เจริญสุข	 - - - - - - - -

	 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

12.	นางวารุณ	ี	 	 ลภิธนานุวัฒน์	 25,000 - - - 25,000 - - -

	 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

13.	นายปุณณพันธ	์	 เหน่งเพ็ชร	 759,733 - - 189,933 - - 759,733 189,933

	 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

14.	นางศิริพร		 	 วังศพ่าห์	 - - - - - - - -

	 คู่สมรส	และ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - -

4.4 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย	 โดยก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้อง

รายงานให้บริษัทฯ	 ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	 ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 ตามมาตรา	 89/14	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	(ฉบบัท่ี	4)	พ.ศ.	2551	

เพือ่ให้บริษทัฯ	มีข้อมลูประกอบการด�าเนินการตามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	ซึง่เป็นรายการทีอ่าจ

ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยได้	รวมถงึการ

ทีก่รรมการและผูบ้ริหารต้องปฏบัิติหน้าทีด้่วยความระมดัระวังและซือ่สตัย์สจุริต	ซึง่ต้องตดัสนิใจโดยไม่มส่ีวนได้เสยีไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมในเร่ืองทีต่ดัสนิใจข้อมลูในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การท�าหน้าทีข่อง

กรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

 ด้านการรายงาน

1.	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัทฯ	 ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	หรือของบุคคลที่มี

ความเกี่ยวข้อง	 กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	

โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	ดังนี้

• รายงานในครั้งแรก	 :	 ให้รายงานภายในวันที่	 15	 ของเดือนถัดไป	 นับจากวันที่เกิดรายการการมี

ส่วนได้เสีย

• รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย	 :	 ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน	 3	 วันท�าการนับแต่

วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าใดไว้ด้วย
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2.	 กรรมการบริษัทและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้

เลขานุการบริษัทรับทราบทันที	หรือภายในเวลาที่ก�าหนด	ซึ่งแบบรายงานดังกล่าว	คณะกรรมการบริษัท

ก�าหนดให้ใช้รูปแบบพ้ืนฐานของ	 “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย”	 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

จัดท�าขึ้น

3.	 เลขานุการบริษัท	ด�าเนินการดังนี้

• จดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีตามมาตรา	89/14	ให้ประธานคณะกรรมการบรษิทั	และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วันท�าการ	นับแต่วันที่บริษัทฯ	ได้รับรายงานนั้น

• เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

• เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ�าป	ี(แบบ	56-2)	และแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ�าป	ี(แบบ	56-1)

	 อนึ่ง	ในระหว่างปี	ไม่มีกรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน	์

4.5 ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

	 ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ	 ท่ีส�าคัญ	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการผ่านช่องทางต่างๆ	 และผ่าน

สื่อมวลชนอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	โดยมีการเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 1)	 รายงานประจ�าปี

	 	 2)	 งบการเงินของบริษัทฯ

	 	 3)	 รายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส

	 	 4)	 เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท	และอื่นๆ

	 2.	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 3.	 กระทรวงพาณิชย์

	 4.	 หนังสือพิมพ์

	 5.	 นิตยสารและวารสาร

	 6.	 โทรทัศน์

	 7.	 ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ

	 8.	 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	 Relation)	 ติดต่อ	 โทรศัพท์	 0-2725-8888	 ต่อ	 857	 หรือ	

	 	 e-mail	:	ir_spali@supalai.com
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	 9.	 เว็บไซต์บริษัทฯ	(www.supalai.com)	ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 10.	การพบให้ข้อมูล	และตัวต่อตัว	(Company	Visit	/	One-on	One	Meeting)

	 11.	การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	(Road	Show)

	 12.	การพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	(Analyst	Meeting)

	 13.	การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน	 การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน	 และการจัดท�าจดหมายข่าวที่น�าเสนอ

	 	 ถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

	 14.	การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

	 ในปี	2560	บริษทัฯ	เปิดเผยข้อมลูทางการเงนิ	ค�าอธบิายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนินงาน	

(Management	Discussion	and	Analysis)	รวมถงึการรายงานข้อมลูและการตัดสนิใจทีส่�าคญัต่อส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ

ทุกไตรมาสและประจ�าปี	 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 พร้อมท้ังเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

	 งบการเงนิของบริษทัฯ	ไม่มีรายการทีผู่ส้อบบัญชีแสดงความคดิเหน็อย่างมเีงือ่นไข	และบรษิทัฯ	ไม่มปีระวัตกิาร

ส่งรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ�าปีล่าช้า	 และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน	 ตามท่ีหน่วยงาน

ภายนอกก�ากับดูแล	

	 นอกจากน้ีได้จัดให้มกีารเผยแพร่หนังสอืเชิญประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และประชุมวิสามญัผูถ้อืหุน้	เอกสารประกอบ

การประชุม	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ฉบับล่าสุด	และรายงานประจ�าปีแสดงไว้บน

เว็บไซต์บริษัทฯ	และสามารถดาวน์โหลดได้โดยง่าย	โดยบริษัทฯ	จัดให้มีการเผยแพร่รายงานประจ�าปี	ภายใน	120	วัน	

นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี

4.6 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน	 โดยดูแลให้

มีการเปิดเผยสารสนเทศ	 ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพียงพอ	

เชื่อถือได้	และทันเวลา	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่ก�าหนดโดยกฎหมาย	องค์กรและ

หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง	โดยมฝ่ีายนักลงทนุสมัพนัธ์	(Investor	Relation)	สงักดัฝ่ายพฒันาธรุกจิและนกัลงทนุสมัพันธ์	

ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ	 ในการติดต่อสื่อสาร	 และให้การดูแลต่อผู้ลงทุนท่ัวไป	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 และ

ผู้ถือหุ้น	โดยการเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ	ทั้งสื่อมวลชน	เว็บไซต	์โทรศัพท์	ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูล	ทั้งกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน	ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ	จะต้องผ่าน

การพิจารณาในความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ความเพียงพอของข้อมูล	 จากคณะกรรมการบริษัทก่อนน�าส่งตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและเมื่อบริษัทฯ	น�าส่งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ	แล้วจึงเผยแพร่ข้อมูล	งบการเงินผ่าน	IR	Website	

ที่	www.supalai.com	และ	www.shareinvestor.com
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	 บริษัทฯ	 ด�าเนินการเชิงรุกด้วยการออกไปพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างๆ	 โดยมีกรรมการผู้จัดการ

และผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านบัญชีและการเงิน	 ร่วมประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให้นักลงทุน	 นักวิเคราะห์	

ตลอดจนผู้สนใจได้ซกัถามข้อมลูต่างๆ	นอกจากนกัลงทนุในประเทศแล้ว	บรษิทัฯ	ยงัมกีารเดินทางเพือ่น�าเสนอข้อมลูและ

ความคืบหน้าของบริษัทฯ	แก่นักลงทุนต่างประเทศ	(Road	Show)	และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน	อาทิเช่น	รายงาน

ประจ�าปี	แบบ	56-1	ข้อมลูทีน่�าเสนอในวันพบปะนักลงทนุ	เป็นต้น	ทัง้น้ี	เพือ่ให้มัน่ใจว่า	ได้ปฏบิตัติามระเบียบข้อบังคบั

ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน	นอกจากนี้	 บริษัทฯ	มีการให้ข้อมูลข่าวสาร	 และเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของ	

บริษัทฯ	อย่างทั่วถึงสู่นักลงทุน	ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส	มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	และเปิดเผยข้อมูลแก่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 บริษทัฯ	จดัให้มหีน่วยงานนักลงทนุสมัพันธ์	(Investor	Relations)	ท�าหน้าทีใ่นการตดิต่อสือ่สาร	ดแูลต่อผูล้งทนุ

ทั่วไป	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 ผู้ถือหุ้น	 และเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่อนักลงทุน	 ดูแลกระบวนการ

รายงานทางการเงิน	 เพื่อแสดงถึงผลการด�าเนินงาน	 แนวโน้มทางด้านรายได้	 และการพัฒนาโครงการในอนาคตของ	

บรษิทัฯ	ต่อผูถ้อืหุน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทยีมกนั	สม�า่เสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง	

โดยเผยแพร่ข้อมลูในเวลาทีเ่หมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ	ทัง้สือ่มวลชน	เวบ็ไซต์	โทรศพัท์	ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

	 นอกจากน้ี	 ได้จัดให้มีการจัดท�าปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า	 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร	

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	ของบริษัทฯ	ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุน	ผู้ถือหุ้น	นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป	รวมถึง

จัดให้มกีารแถลงผลประกอบการและผลการด�าเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์	นกัลงทนุสถาบนัการเงนิ	สถาบันการเงนิ	และ

สื่อมวลชนในทุกไตรมาส	แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย	์ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติ

ตามระเบียบ	 ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน	 และเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้โดยสะดวก	กรณีที่

นักลงทนุและผูเ้กีย่วข้องมข้ีอสงสยัและต้องการสอบถามเพิม่เตมิ	สามารถตดิต่อมายงัฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์บริษทั	ศุภาลัย	

จ�ากัด	(มหาชน)	โทรศัพท์	0-2725-8888	ต่อ	857	อีเมล	์:	ir_spali@supalai.com	หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

www.supalai.com	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติดังนี	้

1.	 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู	้ ความสามารถ	 อย่างเชี่ยวชาญตามหลักวิชาชีพ	 อย่างสม�า่เสมอ	 ต้องปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย	์เที่ยงธรรม	ขยันขันแข็ง	และด้วยความรับผิดชอบ

2.	 ต้องน�าเสนอข้อมูลบริษัทฯ	ข่าวสาร	และรายการเปลี่ยนแปลง	อย่างโปร่งใส	ครบถ้วน	ชัดเจน	ทันเวลา	โดย

ต้ังอยูบ่นพืน้ฐานของการค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีในทกุกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั	และโดยสุจริต

3.	 ละเว้นการเผยแพร่น�าเสนอข้อมลูทีม่ผีลต่อราคาหลักทรัพย์ของบรษิทัฯ	หรอือาจจะกระทบต่อการตดัสนิใจ

ลงทนุ	หรอืกระทบสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหุน้	แต่น�าเสนอข้อมลูหลงัจากเผยแพร่ข้อมลูอย่างเป็นทางการต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

4.	 ละเว้นการเปิดเผยข้อมลูทีย่งัไม่มผีลสรปุ	หรอือยูร่ะหว่างการเจรจา	ซึง่มคีวามไม่แน่นอน	หรอืการคาดคะเน

เกินจริง

5.	 ละเว้นการใช้ถ้อยค�า	หรอืรปูแบบทีไ่ม่เหมาะสม	หรอือาจท�าให้เกดิความเข้าใจผดิจากหลักทรัพย์ของบริษทัฯ

6.	 สร้างความเช่ือมั่น	 เสริมสร้างภาพลักษณ์	 และทัศนคติที่ดีของบริษัทฯ	พร้อมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู้ลงทุน	นักวิเคราะห์	
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7.	 ปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบ	ข้อก�าหนด	ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงหน่วยงานก�ากับดูแล

8.	 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ	www.supalai.com	ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ	โดยในปี	2560	บริษทัฯ	มีการเสนอผลงานให้แก่นกัวิเคราะห์	นกัลงทนุสถาบนัการเงนิ	สถาบันการเงนิ	

และสื่อมวลชน	เป็นไปตามแผนงาน	(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	:	นักลงทุนสัมพันธ์)

4.7 เว็บไซต์บริษัทฯ 

	 บริษัทฯ	จัดท�าเว็บไซต์บริษัทฯ	เป็นภาษาไทย	และอังกฤษ	ทั้งนี	้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ	ในการสื่อสาร	เผยแพร่

ข้อมูลต่างๆ	ของบริษัทฯ	ให้กับผู้ถือหุ้น	หรือนักลงทุน	ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ทันต่อเหตุการณ	์อาทิเช่น	

ลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิ	งบการเงนิ	เอกสารข่าว	โครงสร้างการถอืหุน้	โครงสร้างองค์กร	โครงสร้างบรษิทัในเครือ	ข้อมลู

เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อย	 รายงานผลการ

ปฏิบตังิานของคณะกรรมการชุดย่อย	ข้อมลูด้านนักลงทนุสมัพนัธ์	ข้อบงัคบับริษทั	หนังสอืรบัรอง	หนงัสอืนดัเชิญประชุม	

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รายงานประจ�าป	ีจรรยาบรรณ	คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	นโยบายต่างๆ	ซึ่ง

ทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้โดยสะดวก

4.8 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

	 คณะกรรมการบริษทั	ได้จัดให้มกีารจัดท�ารายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิไว้ใน

รายงานประจ�าปี	2560	โดยคณะกรรมการบริษทั	เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงนิของบริษัทฯ	และบรษัิทย่อย	รวมถงึข้อมลู

สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี	งบการเงินจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนด

ในพระราชบัญญัติวิชาชีพ	โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม	และถือปฏิบัติอย่างสม�า่เสมอและใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า	 รวมทั้ง	 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน	เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป	ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริง	มีความสมเหตุสมผล	

และโปร่งใส	

	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการบริษัท	 ยังจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 และได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด	ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	สอบทานนโยบายการบัญชี	คุณภาพของ

รายงานทางการเงิน	 ระบบการควบคุมภายใน	 และกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ	 โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ	แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	

4.9 ส่วนแบ่งทางการตลาด

	 บริษัทฯ	มีสัดส่วนยอดขาย	ต่อ	ยอดขายรวมส�าหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ประจ�าปี	2560	สรุปได้ดังนี้	

	 -	ส�าหรับกลุ่มโครงการแนวราบ	บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ	9	%

	 -	ส�าหรับกลุ่มโครงการแนวสูง	บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ	7	%
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91%

9%

94%

6%

93%

7%

บมจ.ศุภาลัย

บมจ.ศุภาลัย

บมจ.ศุภาลัย

บริษัทมหาชน+บริษัทในเครือ

บริษัทมหาชน+บริษัทในเครือ

บริษัทมหาชน+บริษัทในเครือ

สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ ต่อยอดขายรวม

ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โครงการแนวราบและอาคารสูง

สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ ต่อ ยอดขายรวม

ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- โครงการอาคารสูง

สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ ต่อ ยอดขายรวม

ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- โครงการแนวราบ

ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย	(AGENCY	FOR	REAL	ESTATE	AFFAIRS	:	AREA)

	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 มีส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด	ประมาณ	6%	 ของยอดขายรวมในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	แสดงภาพได้ดังนี้
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หมวดท่ี 5: ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท (Board of Director’s Responsibilities)

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

 s องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบรษิทั	ประกอบด้วยผูท้รงคณุวุฒทิีม่คีวามรู้ความสามารถ	และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น	11	คน	และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	1	คน	โดยการเลือกตั้งกรรมการ

เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตามกฎหมายก�าหนด	ปัจจุบันประกอบด้วย

หมายเหต	ุ:	มีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	1	คน

	 โดยมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	คือ	ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	หรือ	นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	

หรือ	 นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม	หรือ	 นายกริช	 จันทร์เจริญสุข	 สองคนในสี่คนนี้	 ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา

ส�าคัญของบริษัทฯ

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ก�าหนดเป็นนโยบายว่า	 คณะกรรมการบริษัท	 จะต้องมีความหลากหลายในโครงสร้าง	

ประกอบด้วย	บุคคลทีม่คีวามรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	ความรูค้วามเช่ียวชาญหลากหลาย	ทีส่อดคล้องกบักลยุทธ์ใน

การด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ	รวมถงึมคีณุธรรม	และจรรยาบรรณ	มทีศันคติทีดี่ต่อองค์กร	มภีาวะผูน้�า	วสิยัทศัน์กว้างไกล	

และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ	โดยไม่จ�ากัด	เพศ	เชื้อชาติ	ศาสนา	ทักษะทางวิชาชีพ	ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านอ่ืน	ซ่ึงมกีารก�าหนดหลักเกณฑ์	และกระบวนในการแต่งต้ังคณะกรรมการเข้าใหม่ไว้ด้วย	(โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ	

“การสรรหากรรมการบริษัท”)	นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	11	คน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	1	คน	

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ใช้บริการอยู่ในช่วง	

2	 ปีที่ผ่านมา	 และในคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ชุดปัจจุบัน	 มีกรรมการอิสระ	 5	 คน	 และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	

จ�านวน	2	คน	รวมทั้งหมด	7	คน	มีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		 4	คน	=	36%

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		 2	คน	=	18%

กรรมการอิสระ		 	 5	คน	=	46%

หญิง :

ชาย :

1

10

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

18%

36%46%
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• เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้แต่งตั้งนางวารุณี	 ลภิธนานุวัฒน์	 ซึ่งเป็นพนักงานประจ�า	 ต�าแหน่งรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ	(E-mail	:	varunee.lap@supalai.com)	ได้รบัแต่งต้ังเป็นเลขานกุารบริษทัตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั	

ครั้งที่	7/2551	เมื่อวันที	่29	พฤษภาคม	2551	โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกันกับที่ได้รับการแต่งตั้ง	ซึ่งเป็นผู้ที่มี

คุณวุฒิ	คุณสมบัติ	และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท	โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่

และความรับผิดชอบหลัก	ดังนี้	

 s คุณสมบัติเลขานุการบริษัท

1.	 จบการศึกษาด้านกฎหมาย	 หรือบัญชี	 หรือการเงิน	 และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั	โดยเป็นผูม้คีวามรอบรู	้ประสบการณ์และเข้าใจในรปูแบบธรุกจิของ	

บริษัทฯ	 รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท	 ได้แก่	 หน้าที่ของกรรมการ	 หน้าที่							

ของบริษัทฯ	 และมีความรู้	 ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนศึกษาหาความรู้	 และ

ติดตาม	ข้อมูล	ข่าวสาร	เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ	

2.	 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	มติคณะกรรมการบริษัท

ตลอดจนมติทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้	ด้วยความรบัผดิชอบ	ระมดัระวัง	ซือ่สตัย์สจุริต	มุง่มัน่	ทุม่เท	และสนบัสนุน

การด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้บรรลุวัตถุประสงค์	 โดยอยู่ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ	

3.	 ยึดมั่นในจริยธรรม	 คุณธรรม	 อันดีงาม	 และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ซึ่งจะไม่กระท�าการใดๆ	

อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง	และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

4.	 เก็บรักษาความลับของบริษัท	ฯ	ได้เป็นอย่างด	ีและไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ

5.	 มมีนุษยสมัพันธ์ทีดี่	มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ	ท้ังภายใน

และภายนอกบริษัทฯ	

 s  หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1.	 ให้ค�าแนะน�าเบ้ืองต้นแก่กรรมการบริษัท	 ในข้อกฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	 ของ	

บริษัทฯ	ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ	และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�า่เสมอ	

รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อก�าหนดกฎหมายที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ

2.	 จัดการประชุมผูถ้อืหุน้	และการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษทัฯ	

และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3.	 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และเปิดเผยมติที่ประชุมอย่าง

ถกูต้อง	ครบถ้วน	รวมทัง้ประสานงานและติดตามให้มกีารปฏบัิติตามมติทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้	และทีป่ระชุม

คณะกรรมการบริษัท	
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4.	 จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	รายงานประจ�าปี	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ	หรือ	ผู้บริหาร	และน�าเสนอรายงานตามที่

กฎหมายก�าหนด

6.	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ	 ในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก�ากับดูแล	

ตามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ

7.	 ดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	เอกสารส�าคัญต่างๆ	และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

8.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	และข่าวสารของบริษัทฯ

9.	 ดูแลเรื่องอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายบริหาร	และผู้ถือหุ้น

10.	ด�าเนนิการอ่ืนๆ	ตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด	รวมทัง้ต้องปฏบิตัติามกฎหมาย	

วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัท	 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการบริษัท

• กรรมการอิสระ

	 คณะกรรมการบรษิทั	ได้ก�าหนดนิยาม	กรรมการอสิระ	หมายถงึ	กรรมการทีส่ามารถแสดงความเหน็	สนบัสนุน

ต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	 หรือรายงานข้อเสนอแนะได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย	 โดยต้องไม่

ค�านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ	ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือต�าแหน่งหน้าที่	และมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร

และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ	ไม่มีส่วนเกีย่วข้อง	หรอื	ไม่มส่ีวนได้เสยี	และไม่ตกอยูภ่ายใต้อิทธพิลของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใด	รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ	ที่จะมาบีบบังคับให	้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น	

 s การก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

	 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุน	 และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนิยาม

ความเป็นอิสระของ	“กรรมการอิสระ”	ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ดังนี้

1.	 ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ	ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ	และ

เป็นกรรมการอิสระ

2.	 ถือหุน้ไม่เกนิร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษทัฯ	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอื

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	

ด้วย

3.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษา	ที่ได้เงินเดือนประจ�า	

หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทัฯ	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ
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4.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่

เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ	่

ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	

หรือบริษัทย่อย

5.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมท้ังไม่เป็น

หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้ที่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	และ

ไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผูบ้ริหาร	หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านักงาน

สอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด

อยู	่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ป	ีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ

7.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	 2	 ล้านบาทต่อปี	 จากบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	

บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ท้ังนี้	 ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	

ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	

ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

8.	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ขึน้	เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทัฯ	ผู้ถอืหุน้รายใหญ่	หรือ

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

10.	กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม	ข้อ	1	-	9	อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ

ในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยมีการ

ตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

• การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อย

	 ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อย	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี

เมื่อพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้



194 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)

5.2 คณะกรรมการบริษัท

• การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทออกจากทีมบริหาร 

	 บรษิทัฯ	มแีบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั	และฝ่ายจัดการออกจากกนั

อย่างชัดเจน	มีรายละเอียดดังนี้

ประธานคณะกรรมการบริษัท : ประธานกรรมการบริหาร : 

1.	 รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการ
บริษัทในการก�ากับ	 ติดตาม	 ดูแลการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหาร	 และ
คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ	 เพื่อให้มั่นใจว่า	
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ	 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 และบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

2.	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	 และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 และดูแลให้
กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและ
ยึดถอืปฏบัิติตามการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่และ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

3.	 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท	 มีการลงคะแนนเสียง	
และคะแนนเสียง	2	ฝ่ายเท่ากัน

4.	 จัดสรรเวลาอย่าง เ พียงพอต่ออภิปราย						
ปัญหาส�าคัญๆ	 ก�าหนดวาระการประชุม									
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการอิสระ	
และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องส�าคัญได้ถูก
บรรจุเป็นวาระการประชุม	 รวมทั้ง	 ส่งเสริม
และสนับสนุนใหฝ้า่ยจัดการมกีารใช้ดุลยพนิิจ
ที่รอบคอบอภิปรายในประเด็นต่างๆ	ระหว่าง
การประชุม	สอบถาม	และแสดงความคิดเห็น

5.	 ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์	
ทัง้ระหว่างกรรมการ	และคณะกรรมการบรษิทั
กับฝ่ายบริหาร

1.	 จัดการงานและด�าเนินงานของบริษัทฯ	ตามทิศทางกลยุทธ์	นโยบาย	ที่อนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษัท	 ภายใต้ขอบเขตและอ�านาจที่คณะกรรมการบริษัท
ก�าหนด

2.	 ก�าหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะส้ันและระยะยาว	 ในแผนธุรกิจประจ�าปี	
 รวมทัง้งบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยทุธศาสตร์ระยะยาว	ใหค้ณะกรรมการบริษัท

อนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ	3	เดือน

3.	 บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการจัดการ	 ให้บรรลุเป้าหมาย																						
ตามท่ีก�าหนดไว้ในแผนธุรกิจ	 โดยมุ่งสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น	
ความสามารถการแข่งขัน	และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

4.	 จัดสรรทรัพยากร	และสรรหาบุคคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.	 บรรจุ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้าย	เลื่อน	ลด	ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง	ลงโทษ
ทางวินัย	พนักงานและลกูจา้งตลอดจนใหพ้นักงานและลูกจ้างออกจากต�าแหน่ง
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

6.	 ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง	 และสนับสนุนวิสัยทัศน์	 และ
การเติบโตของธุรกิจ

7.	 ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด	 วัดผลการด�าเนินการและ
รายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระท�าไปแล้ว	ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น
ระยะและทันสถานการณ์

8.	 พิจารณากล่ันกรองและน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเร่ือง
เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ	 เรื่องที่หากท�าไปแล้ว	 จะเกิด
การเปลีย่นแปลงอยา่งส�าคัญแกก่จิการของบริษทัฯ	และเรือ่งทีต้่องปฏบิติัตาม
กฎหมาย	และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.	 จัดท�ารายละเอียดอ�านาจด�าเนินการภายในบริษัทฯ	 เพื่อกระจายอ�านาจ
ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน	 และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีความ
คล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุมเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

10.	ท�ารายงานสถานะการเงิน	และงบการเงิน	ให้คณะกรรมการบริษัท	พิจารณา
อนุมัติทุกๆ	ไตรมาส

	 ทั้งน้ีการมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานกรรมการบริหารน้ัน	 จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ

มอบอ�านาจที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯ	หรอืบริษทัย่อย	เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธรุกจิปกติของ		

บรษิทัฯ	และได้รับมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม	และได้ก�าหนดกรอบการพจิารณา

ชัดเจนแล้วเท่าน้ัน	ทั้งน้ี	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ

กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	ที่ก�าหนด
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	 คณะกรรมการบริษัท	 ท�าหน้าที่โดยค�านึงถึงหลักการความซื่อตรง	 (Integrity)	 ความโปร่งใสตรวจสอบได้

(Transparency)	ความเป็นธรรมกับผูท้ีเ่กีย่วข้อง	(Fairness)	และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	มรีายละเอียดดงัน้ี

• หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น	2	ด้าน	ดังนี	้

1.	 การก�าหนดทิศทาง	นโยบาย	และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

• ดแูลให้มรีะบบหรือกลไกอย่างเพียงพอ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิการของบริษทัฯ	เป็นไปตามกฎหมาย	

วตัถปุระสงค์	เป้าหมาย	ข้อบงัคับของบรษิทั	และนโยบายการด�าเนินงาน	ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	บนพื้นฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• ก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยมองค์กร	ทิศทางกลยุทธ	์วัตถุประสงค	์ เป้าหมายหลัก	และนโยบาย

การด�าเนินงานของบริษัทฯ	ทั้งนี้	จะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยมองค์กร	ทิศทางกลยุทธ	์

วัตถุประสงค์	 เป้าหมายหลัก	 และนโยบายการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นประจ�า	 และอนุมัติทุกป	ี

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

• การควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ	 ข้อบังคับของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	 เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน	

พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 มีมาตรฐาน	 และโปร่งใส	 ต่อผู้ถือหุ้นและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

• ดูแลจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 กลไกการรับเรื่องร้องเรียน	

ที่ชัดเจน	และสื่อสารในทุกระดับองค์กรและต่อบุคคลภายนอก	เพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติจริง

• ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์	นโยบายการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	รวมถึงวัตถุประสงค	์เป้าหมายทางการเงิน	

และแผนงานบริษทัฯ	รวมทัง้ติดตาม	ประเมนิผล	และดูแลการรายงานผลการด�าเนนิงานให้มกีารปฏบัิติ

ตามแผนงาน	วัตถุประสงค์	และเป้าหมายที่ก�าหนด

• พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุน	 และในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 ประจ�าปี	 รวมทั้งดูแล

การใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

• พิจารณาแต่งตัง้และก�าหนดขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารและกรรมการจดัการ	ไว้อย่างชัดเจน

• พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย	เพือ่ช่วยปฏบัิติงานตามความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั

พร้อมทั้งก�าหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน	 และจัดให้มีการรายงานผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

• สนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์	 และการด�าเนินงาน	 โดยดูแล

ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ	 การพัฒนาผลการด�าเนินงาน	 และ

ความยั่งยืนของกิจการ	

• ให้ความส�าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง

ประโยชน์ต่อลูกค้า	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	
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• จดัให้มกีลไกในการดแูลให้ผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจในเร่ืองส�าคญัของบริษทัฯ	และจดัให้มกีาร

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	ภายในไม่เกิน	4	เดือน	นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของ	

บริษัทฯ	และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจ�าเป็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

โปร่งใส	มีประสิทธิภาพ	และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน	

• ก�าหนดกลไกในการก�ากับดูแลนโยบาย	 และการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทฯ	

ไปลงทุนอย่างนัยส�าคัญ

• จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัทกุไตรมาส	โดยมกีารก�าหนดการประชุมและวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า	

และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของทั้งหมด	 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้

ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ	 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง

หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

• สนบัสนุนให้คณะกรรมการจดัการ	ผู้บริหาร	หรอืผูเ้กีย่วข้อง	เข้าร่วมประชมุเพือ่ให้รายละเอียดเพิม่เติม

ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง	

• ให้ค�าปรึกษา	 ร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกัน	 และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ	

เรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทเข้าสู่วาระการประชุม	

• จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	 โดยแสดงควบคู่กับ

รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี	 และครอบคลุมในเรื่องที่ส�าคัญๆ	 ตามนโยบายเรื่อง

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึง

จัดท�ารายงานความยั่งยืน	

• รายงานการมีส่วนได้เสีย	โดยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	ได้

• มอบอ�านาจด�าเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการด�าเนินกจิการของบริษัทฯ	ตลอดจนมอี�านาจ

แต่งตั้ง	และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ	รวมทั้งก�าหนดค่าตอบแทนในการท�างาน	ตามนโยบายของ

คณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งมอบอ�านาจด�าเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ	

• ส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล	 และสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่

จ�าเป็นเพิ่มเติมได้	 ในกรณีจ�าเป็นคณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ

หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

• มีส่วนร่วมในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม	โดยคณะกรรมการบริษัท	

ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น�าในการก�ากับดูแลกิจการ

2.	 การติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล	และสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ	

	 การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	 และ

คณะกรรมการบริษัท	ยังควรติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	ดังนี้
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	 2.1	 การก�ากับดูแลกิจการ

• ตดิตามดูแลให้คณะกรรมการจดัการ	ประกอบธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	

สะท้อนอยู่ในแผนด�าเนินการ	 (Operational	 Plan)	 และน�าแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผน

ด�าเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	 เป้าหมายหลัก	 และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	 รวมถึง

ก�าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ	 และจัดการทรัพยากร	 ส�าหรับการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	ค�านึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย	Value	Chain

• ให้คณะกรรมการจัดการ	 รายงานผลการด�าเนินงานอย่างน้อย	 ไตรมาส	 1	 ครั้ง	 เพื่อให้สามารถ

ก�ากับ	ควบคุม	และดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ	์

• ให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร	จดัประชุมระหว่างกนัเองตามความจ�าเป็น	เพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ	

เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย	พร้อมรายงานต่อประธาน

กรรมการบริหารรับทราบ	

• ให้มีการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหน้ี

	 ของกิจการ	 พร้อมมีแผนในการแก้ไขปัญหา	 เพื่อใช้กอบกู้ฐานะการด�าเนินงานในภาวะที่เกิด

การประสบปัญหาทางการหรือมีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหา	

• สอดส่องดูแล	จัดการ	และติดตามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	รายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน	 ให้มีการท�ารายการเป็นไปตามขั้นตอนการด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่

กฎหมายก�าหนด	รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน	ข้อมูล	และโอกาสของ	

บริษัทฯ	และการท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร	

• ก�ากับให้มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์	 ด�าเนินการก�าหนดทิศทาง	

สนบัสนนุงานด้านนักลงทนุสมัพนัธ์	และดแูลให้มช่ีองทางในการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุม่และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ	 เช่น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์	 และสื่อมวลชน	อย่างเหมาะสม	และ

เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

• จัดให้มีระบบบัญชี	 การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี	 รวมท้ังดูแลให้มีระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• จัดให้มีการท�างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุน	 ณ	 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ	

บริษทัฯ	เสนอต่อท่ีประชุมผูถ้อืหุน้	ในการประชมุสามญัประจ�าปี	เพือ่พจิารณาอนุมติังบดลุและบัญชี

ก�าไรขาดทนุ	และคณะกรรมการบรษิทั	ต้องจดัให้ผูส้อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิน้ก่อนน�าเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• จัดให้มกีารรายงานข้อมลูทางการเงนิข้อมลูและข้อมลูทัว่ไปทีส่�าคญัต่อผูถ้อืหุน้อย่างครบถ้วนถกูต้อง	

และเพียงพอ	และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

• จัดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิและไม่ใช่ทางการเงนิทีถ่กูต้อง	ชดัเจน	โปร่งใส	น่าเชือ่ถอืและ

มีมาตรฐานสูง
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	 2.2	 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

• ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม	 และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบการ

ควบคุมภายใน	หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

• จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนจัดท�าระบบการควบคุมทางการเงิน	 การ

ด�าเนินงาน	และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง

	 2.3	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัต	ิ

โดยพิจารณาให้มีโครงสร้าง	และอัตราค่าตอบแทน	ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	

และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท	น�าพาองค์กรให้ด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้น	

และระยะยาว

	 2.4	 การก�าหนดค่าตอบแทน	และผู้บริหารระดับสูง

• แต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร

• ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจ

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์	เป้าหมายหลักของบริษทัฯ

• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง	 และก�าหนดค่าตอบแทนให้

สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน	

3.	 การประเมินผลงานตนเอง

 คณะกรรมการบรษิทั	จัดให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิติหน้าทีป่ระจ�าปีของคณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการ

ชุดย่อย	และกรรมการรายบุคคล	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และน�า

ผลประเมินไปใช้ส�าหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	

4.	 การแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสมมาท�าหน้าที่เลขานุการบริษัท

• การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ท�าหน้าที่เสนอ

ขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

1.	 กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคน	และมีกรรมการ

ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า	3	คน	ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	ต้องมี

ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	และกรรมการบริษัทอย่างน้อย	1	คน	ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและ

การเงิน	โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�าหนด
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2.	 ให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการ	ซึง่คณะกรรมการสรรหาเป็นผูค้ดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลที่

มีคุณสมบัติเหมาะสม	ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	(1)	เลือกตั้งบุคคลคนเดียว	หรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)	 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ

เท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี	 หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ

การเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมา	 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง	1	ใน	3	เป็นอัตรา	ถ้าจ�านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได	้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	 1	 ใน	 3	

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก	และในปีทีส่องภายหลังจดทะเบียนบริษทัให้จบัสลาก

กันว่าผู้ใดจะออก	 ส่วนปีหลังๆ	 ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก

ต�าแหน่ง

4.	 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง	 ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ	 การลาออกมีผลนับแต่วันที่

ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5.	 ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ	 ให้ถือคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 และมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือ	โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• การมอบอ�านาจ โดยคณะกรรมการบริษัท

	 บริษัทฯ	 โดยกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือช่ือในนามบริษัทฯ	 สองในส่ีคน	 ลงลายมือชื่อร่วมกัน

มอบอ�านาจให้กรรมการท่านอื่น	หรือบุคคลอื่น	ด�าเนินการแทน	ในกิจการของบริษัทฯ	ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

	 ทั้งนี้	 การมอบหมายอ�านาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทน้ัน	 จะไม่มีลักษณะ

เป็นการมอบอ�านาจ	 หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัท	 หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท	

สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 (ตามนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.)	 ส�าหรับ

ทั้งบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	อ�านาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท	มีดังนี้	

 § พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้อง

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ท้ังน้ี	 ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ	

ข้อบังคับ	และ/หรือ	ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส�านักงาน	ก.ล.ต.

 § พิจารณาอนุมัติการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมติัจากทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือ	ระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องกับส�านักงาน	ก.ล.ต.
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 § พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้	เม่ือเหน็ได้ว่าบริษทัฯ	มีก�าไรพอสมควร

ที่จะท�าเช่นนั้น	 และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว	 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม

ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

 § มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเช่ือใดๆ	 จากสถาบันการเงิน	 หรือการต้ังวงเงินทุน

 หมนุเวียนใหม่	(O/D)	รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงนิเพือ่การลงทนุ	เพือ่การจัดซือ้ทีดิ่น	ภายในวงเงนิ

แต่ละรายการที่เกินกว่า	200	ล้านบาท	ต่อครั้ง

• การสรรหากรรมการบริษัท

	 บริษัทฯ	 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ท�าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือก	 และ

กลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	 เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 โดยค�านึงถึงสัดส่วน	

จ�านวน	และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัทีเ่หมาะสม	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณา

คดัเลือกบคุคลทีม่คุีณสมบัติ	และไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนดของบรษิทัฯ	และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั	

เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล	

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 มีการก�าหนดหลักเกณฑ์	 และขั้นตอนการสรรหา

กรรมการ	ไว้อย่างเป็นระบบ	มีดังนี้	

1.	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 กรรมการ	

หรือพิจารณาบุคคลจากท�าเนียบกรรมการอาชีพ	 (Director	 Pool)	 หรือพิจารณากรรมการเดิม

เพื่อเสนอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อ	หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้

2.	 คัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ	 โดยพิจารณาความเหมาะสม

ของความรู้	ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะด้านทีส่อดคล้องกบักลยทุธ์ในการด�าเนินธรุกจิของ	

บริษัทฯ	ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จ�าเป็นต่อการสรรหากรรมการ	(Board	Skill	Matrix)

3.	 ตรวจสอบรายช่ือบุคคลที่ถูกเสนอช่ือ	 ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

หน่วยงานก�ากับดูแล

4.	 การอทุิศเวลาของกรรมการ	การมีส่วนได้เสยีหรอืความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมกีบับรษิทัฯ	

กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระ	 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	 การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์	 การเข้าร่วมกิจการ

ต่างๆ	ของกรรมการ	รวมถึงจ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่ง	เพื่อให้มั่นใจว่า

ประสิทธิภาพการท�างานจะไม่ลดลง

5.	 กรณแีต่งต้ังกรรมการอิสระ	มกีารพจิารณาคุณสมบัติของบุคคลทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	

ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	 ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่

ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

6.	 จัดท�ารายช่ือที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองแล้ว	 พร้อม

คุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกเรียงตามล�าดับเสนอคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อเสนอชื่อต่อที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
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	 ในกรณแีต่งตัง้กรรมการทีถ่งึก�าหนดออกตามวาระ	และแต่งตัง้กรรมการใหม่ตามข้อบังคับของบริษทัฯ	

ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม	 (1)	 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)	 บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล�าดบัลงมา	เป็นผูไ้ด้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่ากบั

จ�านวนกรรมการที่จะพึงมี	 หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ัง

	 ในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ัง

	 ในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

• อ�านาจของคณะกรรมการบริษัท

1.	 คณะกรรมการบริษทัมหีน้าทีป่ฏบัิติให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคับของบริษัทฯ	และ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ความซื่อสัตย์สุจริต	(duty	of	loyalty)	

และความระมัดระวัง	(duty	of	care)	รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว	

ทัง้น้ี	รวมถึงการปฏบัิติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551

2.	 คณะกรรมการบริษัท	 มีอ�านาจแต่งต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ	 และจะแต่งตั้ง

รองประธานกรรมการก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

3.	 คณะกรรมการบริษทั	มอี�านาจแต่งตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหารและมอี�านาจ

แต่งตั้งบุคคลใดๆ	เป็นเลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

4.	 คณะกรรมการบริษัท	 ดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จ�าเป็นอย่างต่อเน่ือง	

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ	

• การประชุมและองค์ประชุม 

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ	1	 ครั้ง	 และมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มเติมตามความจ�าเป็น	 โดยก�าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง	 เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น	 โดยในการ

ประชุมจะมีการก�าหนดวัน	 เวลา	 และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจนก�าหนดเป็นทุกวันอังคารที่	 2	

ของเดือน	และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงระเบียบวาระการประชุม	และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่าน

ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม	เว้นแต่

จะมีกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯ	และบริษัทฯ	ได้บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งให้แล้ว

เสร็จภายในไม่เกิน	14	วันนับแต่วันประชุม	โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยข้อคิดเห็น	/	ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษร	

โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจากเลขานุการบริษัทได้โดยตลอด	 และจัดเก็บรายงาน

การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน
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1.	 บริษัทฯ	มีนโยบายว่าในวาระใด	หากกรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์

ของบริษัทฯ	 ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น	 และกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

จะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการช่ัวคราว	และงดออกเสยีงในวาระการลงมติน้ันซ่ึงเป็นธรรมเนยีม

ปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระท�ามาโดยตลอด

2.	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม	 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู ่ในที่ประชุมหรือ

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน	

ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได	้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3.	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

4.	 กรรมการคนหนึ่งมีเสียง	1	เสียงในการลงคะแนน	เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มี

สิทธอิอกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน	ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้

อีก	1	เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5.	 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ

นัดประชุมไม่น้อยกว่า	7	 วันก่อนประวันประชุม	 เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัทฯ	จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

6.	 เพื่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 บริษัทฯ	 มีนโยบายโดยก�าหนดองค์ประชุมขั้นต�า่ในขณะลงมติว่าจะ

ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	
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การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560

                     พิจารณาอนุมัติซื้อที่ดิน และอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศ
                     พิจารณาอนุมัติแผนงานประจำาปี 2561
                     พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำาหรับงวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
                     พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหาร
                     ความเสี่ยงชุดย่อย
                     พิจารณาทบทวนข้อกำาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
                     พิจารณาทบทวนข้อกำาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหาร 
                    และคณะกรรมการจัดการ
       พิจารณาทบทวนข้อกำาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
       พิจารณาทบทวนข้อกำาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
       พิจารณาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณสำาหรับพนักงาน (ฉบับย่อ)
       พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการบริษัท
       พิจาณาทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
       พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน
       พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล 
       พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง
       พิจารณาทบทวนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
       พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร 
       ปรัชญาการบริหาร และวัฒนธรรมองค์กร สำาหรับปี 2561
       รับทราบผลการทบทวนการประเมินความเพียงพอของ
       ระบบการควบคุมภายใน ประจำาปี 2560
       รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเชื่อ วงเงินคงเหลือ 
       และภาระหนี้ สำาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด 
       วันที่ 31 ธันวาคม 2560
       รับทราบรายการค้าระหว่างกัน สำาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด 
       วันที่ 31 ธันวาคม 2560
       รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
       และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

พิจารณาอนุมัติซื้อที่ดิน และอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศ
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จำานวนไม่เกิน 429,138,312 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4) 
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำาหรับงวดไตรมาส 2 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4
พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
พิจารณากำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 และวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทประจำาปี 2561
รับทราบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการขยายตัวของธุรกิจ
ของคู่แข่ง
รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเชื่อ วงเงินคงเหลือ ภาระหนี้ สำาหรับงวด 3 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
รับทราบรายการค้าระหว่างกัน สำาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560
รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ 30 มิถุนายน 2560
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พิจารณาอนุมัติซื้อที่ดิน และอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศ
 พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร
  พิจารณาอนุมัติการควบรวมกิจการในบริษัทย่อย
   พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
    พิจารณาอนุมัติกำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560
     พิจารณาอนุมัติคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
      พิจารณาอนุมัติต่อสัญญาประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
       พิจารณาเสนอจัดสรรกำาไรประจำาปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
       หุ้นละ 1.05 บาท
        พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2560 และกำาหนดค่าธรรมเนียม
         พิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
          พิจารณาเสนอกำาหนดค่าบำาเหน็จและเบี้ยประชุมประจำาปี 2560 
           พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน
             พิจารณาทบทวนข้อกำาหนดคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
             ค่าตอบแทน
             พิจารณาทบทวนนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนของ
             คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
               รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเชื่อ วงเงินคงเหลือ และภาระหนี้     
               สำาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
               รับทราบรายการค้าระหว่างกัน สำาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด
               วันที่ 31 มีนาคม 2560
               รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ
               ผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2559

         พิจารณาอนุมัติซื้อที่ดิน และอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศ
        พิจารณาอนุมัติอำานาจดำาเนินการ
      พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
     พิจารณาอนุมัติการปฏิบัติตามแนวทาง CG 
   พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
  รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเชื่อ วงเงินคงเหลือ และภาระหนี้ สำาหรับงวด 3 เดือน 
  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
 รับทราบรายการค้าระหว่างกัน สำาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560
รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

• การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	12	ครั้ง	โดยสรุปผลการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการบริษัท	ได้ดังนี้	
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5.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้แต่งต้ังกรรมการที่มีความรู้	 ความช�านาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย	

เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องส�าคัญ	ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน	และเสนอความเห็น

ต่อคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 (คณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกท่าน	 มีประสบการณ์	 ความรู้	 ความสามารถด้านบัญชีการเงินที่เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน)	

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

 5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการบริษัท	ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที	่18	พฤศจิกายน	2542	โดย

แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระ	3	ท่าน	กรรมการทุกคนและเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ	หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี	หรือการเงิน	ดังรายชื่อ

ต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการตรวจสอบ

ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วม
ประชุม

1. นายประกิต	 ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 12/12

2. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 12/12

3. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 12/12

คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	ไว้ดังนี้

 s องค์ประกอบของคณะกรรมการ

1.	 กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ	

2.	 มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	 3	 คน	 โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	 1	 ท่าน	 เป็นกรรมการ

ผู้มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี

 s คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ 

1.	 ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทัหรือทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ	และเป็น

กรรมการอิสระ

2.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ	

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย	

3.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษา	ที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือ

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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4.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็น	บิดา

มารดา	คูส่มรส	พีน้่อง	และบุตร	รวมทัง้คู่สมรสของบุตร	ของผูบ้ริหาร	หรอืผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	ผูม้อี�านาจควบคุม	

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

5.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรรมการอิสระ	หรอืผูบ้ริหารของผูท่ี้มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับริษทัฯ	

บรษิทัย่อย	บริษทัร่วม	หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันทีย่ื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงาน

สอบบัญช	ีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู	่

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อิสระ

7.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือทีป่รึกษา

ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อป	ีจากบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคล

ทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	ท้ังน้ี	ในกรณทีีผู่ใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบุิคคล	ให้รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

8.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

10.	กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม	1	-	9	อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการ

ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดยมีการตัดสินใจ

ในรูปแบบองค์คณะได้

 s หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีการรายงานทางการเงิน	 อย่างถูกต้อง	 และเปิดเผยอย่างเพียงพอ	 รวมถึงสอบทาน

รายงานผลการด�าเนินงานที่มิใช่ทางการเงิน	พร้อมให้ข้อคิดเห็น	พิจารณาแนวทางการจัดการ	เพื่อให้มั่นใจ

ว่า	มีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	 Control)	 และการตรวจสอบภายใน	 (Internal	

Audit)	 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการเสนอ	พจิารณาแต่งต้ัง	โยกย้าย	เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.	 สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตาม

ความคืบหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญอย่างเป็นระบบ

5.	 สอบทานใหบ้รษิทัฯ	มีมาตรการการควบคมุภายใน	รวมถงึการก�ากับดแูล	การปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปช่ัน	ตลอดจนประเมนิความเสีย่ง	ให้ค�าแนะน�า	และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม�่าเสมอ

6.	 พิจารณาคัดเลือก	 และเสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

รวมถึงการเสนอเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกเดิมกลับเข้ามาใหม่	 การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกเดิม	

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	 รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

7.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า	รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ

8.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

8.1	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได	้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	และ

รายงานผลการด�าเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงิน

8.2	 ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

8.3	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

8.4	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

8.5	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.6	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

8.7	 ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

8.8	 ความเห็นเกี่ยวความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

8.9	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

8.10	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

8.11	รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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9.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีสิทธิเข้ารับการอบรม	หรือเข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงาน

ที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

10.	ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

 s ปฏบิติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ในการปฏิบัติหน้าที่	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง	 และ

คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ต่อบุคคลภายนอก

	 ในการปฏิบตัหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	หากพบหรอืมข้ีอสงสยัว่า	มรีายการหรอืการกระท�าทีเ่กี่ยวกับ	

1)	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 2)	 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส�าคัญในระบบ

ควบคุมภายใน	 3)	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ของ	 บริษัทฯ	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

	 หากคณะกรรมการบริษัท	 หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา	 กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าน้ันต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

 s การรายงาน 

	 ทกุคร้ังภายหลังจากทีม่กีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	ให้เลขานกุารทีป่ระชมุสรุปความเหน็ของทีป่ระชุม

คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อทราบและ	/	หรือ	เพื่อพิจารณา

 s เบ็ดเตล็ด

1.	 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญผู้บริหาร	 หรือผู้เกี่ยวข้อง	 หรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจง

ข้อมูลเพิ่มเติมได้

2.	 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอิสระจากทีป่รึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด	เมือ่เหน็ว่าจ�าเป็น

ได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

3.	 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นในการเสนอ	แต่งต้ัง	 โยกย้าย	 พิจารณาความดี

ความชอบ	หรือเลิกจ้าง	ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

	 ทั้งน้ี	 ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ที่	 www.supalai.com	

หมวดเกี่ยวกับเรา	 /	 คณะกรรมการบริษัท	 /	 คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง	 /	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 /	 ข้อก�าหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ



208 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560

             พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
             สำาหรับงวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
              พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำาเนินงานที่มิใช่ทางการเงิน
        พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อกำาหนด
        ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด
        หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
        พิจารณาอนุมัติรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2560 
        เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำาปี
        พิจารณาอนุมัติกำาหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2561
            พิจารณาอนุมัติแผนงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
            ประจำาปี 2561 และแผนงานการตรวจสอบภายใน 
        พิจารณาสอบทานแนวทางบริหารความเสี่ยง ประสิทธิภาพและ
         ความเหมาะสมของติดตามความคืบหน้าของการบริหาร
        ความเสี่ยงที่สำาคัญ 
            พิจารณาทบทวนการประเมินความเพียงพอของระบบ
            การควบคุมภายในประจำาปี 2560
          พิจารณาทบทวนรายงานการค้าระหว่างกันตาม
          มาตรา 89/12 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และตลาด
          หลักทรัพย์ฯ

พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำาเนินงานและ
ฐานะการเงินของบริษัทฯ สำาหรับงวดไตรมาส 2 สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำาเนินงานที่มิใช่
รายงานทางการเงิน
พิจารณาทบทวนรายงานการค้าระหว่างกันตามมาตรา 89/12 
แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
  พิจารณาทบทวนข้อกำาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
    พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติ
    ตามมติ ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
    รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2560 
 พิจารณาสอบทานความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และผู้สอบบัญชี
  พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ 
  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
   พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำาเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงิน 
    พิจารณาทบทวนรายการค้าระหว่างกัน ตามมาตรา 89/12 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์
    และ ลาดหลักทรัพย์
     พิจารณาทบทวนกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
      พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน
       พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามมติ 
       ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรับทราบผลการ
       ประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
        รับทราบผลการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
        ประจำาปี 2559
         รับทราบผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น
          รับทราบผลการสอบทานการกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

           พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน
           ของบริษัทฯ สำาหรับงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
          พิจารณาทบทวนรายการค้าระหว่างกัน ตามมาตรา 89/12 แห่ง
          พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        พิจารณาอนุมัติปรับแผนกำาหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
        ประจำาปี 2560
      พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
      ทางผลประโยชน์  
     พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามมติ ผลการ
     ปฏิบัติ งานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรับทราบผลการประเมินการ
     ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
   รับทราบการเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติ เกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

 s การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ในปี	2560	มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	12	ครั้ง	โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	

และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส	 และประชุมร่วมกับผู้บริหารที่ดูแลด้านการเงินและบัญช	ี

โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	12	ครั้ง	ได้ดังนี	้
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 5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้อนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ประกอบด้วย

กรรมการ	3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วม
ประชุม

1. นายประกิต	 ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 2/2

2. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 2/2

3. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร 2/2

คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ไว้ดังนี้

 s องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1.	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

2.	 มีกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย	3	คน	โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ	และเป็นบุคคลที่มีความอาวุโสหรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง

3.	 ในปีที่กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท่านใดเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลับมาด�ารง

ต�าแหน่งอีกวาระ	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น

 s คุณสมบัติกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1.	 ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั	หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ	ให้เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

2.	 ไม่มลัีกษณะอ่ืนใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเกีย่วกบัการพจิารณารูปแบบและหลักเกณฑ์

การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

3.	 เป็นผูท้ีม่คีวามรู	้ความสามารถ	มปีระสบการณ์	มคีวามเข้าใจ	เกีย่วกบัคณุสมบัติ	หน้าท่ีและความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล

4.	 มีความเป็นอิสระตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล

ผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาด�ารงต�าแหน่ง

5.	 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
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• ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

 ด้านการสรรหา

1.	 ทบทวนก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลอย่างโปร่งใสและชัดเจน	 เสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติก่อนสรรหากรรมการที่ครบวาระ	

2.	 ก�าหนดและทบทวน	หลกัเกณฑ์	และวิธกีารสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามตารางคณุสมบัติด้านทกัษะทีจ่�าเป็น

ต่อการสรรหากรรมการ	(Board	Skill	Matrix)	ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	เพื่อให้การด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่บริษัทฯ	ด�าเนินกิจการอยู่

3.	 ก�าหนดให้มกีารตรวจสอบประวัติ	คัดเลอืกและกลัน่กรองบุคคลทีม่คีณุสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั	

โดยมีคณุสมบัตใินด้านทกัษะ	ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะดา้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บรษิัทฯ	ด�าเนนิ

กจิการอยู	่และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัให้น�าชือ่พร้อมประวัตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

4.	 พิจารณาคุณสมบตัขิองบคุคลทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	ให้มคีวามเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่บริษัทฯ	ก�าหนด	

5.	 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	เป็นประธานกรรมการบริหารและเสนอแนะ

ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

6.	 พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารเพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	

เกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการท�าธุรกิจของบริษัทฯ	

7.	 สร้างความมัน่ใจว่าแผนการสบืทอดต�าแหน่งผูบ้ริหารระดับสงูในต�าแหน่งทีส่�าคัญ	และรายชือ่ผูท้ีอ่ยูใ่นเกณฑ์

ที่จะได้รับการพิจารณาได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะ	ๆ

 ด้านค่าตอบแทน

1.	 พิจารณากล่ันกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้

คณะกรรมการบริษัทน�าพาองค์กรให้ด�าเนินตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเสนอแนะให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

2.	 พิจารณาหลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและผู ้บริหารระดับ

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการขึ้นไป	 ให้จูงใจตามแผนกลยุทธ์และสอดคล้องกับผลประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ ้น	

อาทิเช่น	 รูปแบบค่าตอบแทน	 ระดับการจ่ายค่าตอบแทนเทียบกับอุตสาหกรรม	 เพื่อเสนอแนะให้

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ	 ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ	์

เป้าหมายระยะยาว	ผลด�าเนินงานของบริษัทฯ	โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ	สร้างให้กับผู้ถือหุ้น	และอยู่

ในลักษณะเทียบได้กับระดับอุตสาหกรรม	ประสบการณ์และภาระหน้าที่ที่กรรมการได้รับมอบหมาย
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3.	 ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน	 และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดให้มีส่ิงจูงใจด�ารงไว้

ซ่ึงพนักงานทีม่ศัีกยภาพ	รวมถงึให้ค�าเสนอแนะถงึการพิจารณาเงนิเดือนหรอืผลประโยชน์ต่างๆ	แก่ผูบ้รหิาร

ระดับสูงของบริษัทฯ

4.	 ก�าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ	 ในการว่าจ้างประธานกรรมการบริหาร	 รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทน

การสรรหา	และเสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พิจารณาผูส้บืทอดต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร

 ด้านอื่นๆ

1.	 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	 โดยทบทวนจ�านวนคณะกรรมการบริษัท	

และประสบการณ์	ให้มีความเหมาะสมกับขนาด	ประเภท	และความซับซ้อนของธุรกิจ	รวมถึงผลประโยชน์

ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	 และให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับ

การเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท	เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.	 ทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อให้สอดคล้องกับ	 กลยุทธ์

ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

3.	 ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่ออนุมัติ

4.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีอ�านาจเชิญ	ผู้บริหาร	 หรือผู้เกี่ยวข้อง	 เข้าร่วมประชุมเพื่อ

ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้

5.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอาจขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ	 เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

6.	 พิจารณาแผนการพฒันาความรู้ของกรรมการในปัจจบัุนและกรรมการเข้าใหม่ให้มคีวามเหมาะสม	สอดคล้อง

กับบทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่	 รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	 และ

พัฒนาการต่างๆ	ที่ส�าคัญต่อลักษณะธุรกิจที่บริษัทฯ	ด�าเนินกิจการอยู่

7.	 พิจารณาแผนการพัฒนาความรู้ของผู้บริหารระดับสูงให้มีทักษะและคุณลักษณะท่ีจ�าเป็นต่อการขับเคล่ือน

องค์กรไปสู่เป้าหมาย

8.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีสิทธิเข้ารับการอบรม	หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

9.	 ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและการก�าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 s การรายงาน 

	 ทุกครั้งภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ให้ประธานฯ	 ที่ประชุมสรุป

ความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและ	 /	

หรือเพื่อพิจารณา	 และจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 เพื่อเปิดเผย

ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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          พิจารณากำาหนดอัตราจ่ายผลตอบแทนพิเศษประจำาปี 2559 
          และอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำาปี 2560
      พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พิจารณาเสนอทบทวนค่าตอบแทน ค่าบำาเหน็จและเบี้ยประชุมประจำาปี 2560 
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำาเสนอและ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประธานกรรมการบริหาร 
และผู้บริหาร
รับทราบผลเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำาถามล่วงหน้า 
เพิ่มวาระการประชุมสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทและชุดย่อย

ครัง้ท่ี 1 
/ 2560

ครัง้ท่ี 2 
/ 2560

การปฏบิตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในปี 2560

พิจารณาอนุมัติรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
ประจำาปี 2560
 พิจารณาทบทวนการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
 ค่าตอบแทน
   พิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร
     พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน
       พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน
        พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและ      
        สวัสดิการ
         พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน
         รับทราบผลประเมินทักษะความรู้ความสามารถ และ   
         จำานวนกรรมการที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่

 s การเปิดเผยข้อมูล

	 ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับนโยบายการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 รูปแบบค่าตอบแทนและจ�านวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการและประธาน

คณะกรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง	 รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยความเป็นอิสระ	 หรือไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	(ถ้ามี)

 s การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อย	 ในรูปแบบทั้งคณะและรายบุคคล	 (ประเมินตนเอง)	 อย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 และรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 ท้ังน้ี	 เพื่อน�าผลการประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

	 ทั้งน้ี	 ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ที่www.supalai.com	

หมวดเกี่ยวกับเรา	/	คณะกรรมการบริษัท	/	คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	/	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/ 

ข้อก�าหนดคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 s การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 ในปี	2560	มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	จ�านวน	2	ครั้ง	โดยสรุปผลการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ได้ดังนี	้
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 5.3.3 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 	 คณะกรรมการบริษัท	ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	ประกอบด้วยกรรมการ	4	ท่าน	

ดังรายชื่อต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วม
ประชุม

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ 1/1

2. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ กรรมการ 1/1

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ กรรมการ 1/1

4. นายอธิป พีชานนท์ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ กรรมการ 1/1

คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	ไว้ดังนี้

 s องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

1.	 มีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการอย่างน้อย	 3	 คน	 โดยประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเป็น

กรรมการอิสระ

 s คุณสมบัติกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

1.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 จะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ	 และ/หรือ

ผูท้รงคุณวุฒ	ิเพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา	หลงัจากนัน้จะได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษิทั

ให้เป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	

2.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ

 s ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.	 ก�าหนดหลกัการและขอ้พงึปฏบัิตทิีส่�าคญัของกระบวนการก�ากบัดูแลกจิการทีม่ปีระสทิธผิลทีเ่หมาะสมส�าหรับ

บริษัทฯ

2.	 ก�ากบัดูแลการปฏบัิติงานของกรรมการและฝา่ยจดัการ	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ของ

สถาบันก�ากับฯ	ได้แก่	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

3.	 มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	ฯ	ให้คณะท�างานก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

4.	 พัฒนาและประกาศก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ	

5.	 ก�าหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการภายในองค์กร

ด้วยตนเองทุกปี
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6.	 พัฒนาและจัดท�าแผนการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ประกาศก�าหนด

7.	 ทบทวนแนวทางหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	อย่างสม่�าเสมอ	โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติ

ของสากลปฏิบัติ	และข้อเสนอแนะของสถาบันก�ากับฯ	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท

8.	 พิจารณาทบทวนคูม่อืกรรมการ	ใหม้คีวามต่อเนือ่งและเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษัิทฯ	รวมถงึพิจารณาเสนอ

ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการที่บริษัทฯ	แต่งตั้งทุกชุด

9.	 เสนอแนะข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ	ของกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน

10.	พิจารณาทบทวนคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

11.	พิจารณาทบทวนคา่นิยมดา้นการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่	รวมถึงประกาศขอ้ความเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดีของบริษัทฯ	ที่ออกสู่สาธารณะ

12.	สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงาน

ทุกระดับ	และให้มีผลในทางปฏิบัติ

13.	ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั	เกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ของบริษทัฯ	และใหค้วามเหน็

ในแนวปฏิบัติและเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

14.	ดูแลให้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ

15.	ให้ค�าปรึกษาแก่คณะท�างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรไม่น้อยกว่า	1	ครั้ง	ทุกๆ	3	ปี

16.	ก�าหนดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ในกรณีที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรม

และจรรยาบรรณธุรกิจ	ของกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน

17.	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีอ�านาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม	 หรือให้ชี้แจง

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

18.	คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการรายงานกจิกรรมของคณะกรรมการก�ากบั

ดูแลกจิการ	หรือหน้าทีอ่ื่นใดทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งน้อยปีละ	1	ครัง้

19.	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการอาจขอค�าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญเพ่ือช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

20.	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	มีสิทธิเข้ารับการอบรม	หรือเข้าร่วมกิจกรรม	เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้

ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

21.	ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

22.	ดูแลและให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
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การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการในปี 2560

พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการบริษัท

  พิจารณาทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

    พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล

      พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน

    พิจารณารายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ประจำาปี 2560 
    เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำาปี

    การทบทวนข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

  พิจารณาอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณสำาหรับพนักงาน (ฉบับย่อ)

     พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติตามหลักการ
     กำากับดูแลกิจการที่ดี 

2560

 s การรายงาน 

	 ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทุกคร้ังให้เลขานุการที่ประชุมสรุปความเห็นของ

ที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อทราบและ	/	หรือ	 เพื่อพิจารณาภายใน

วันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

 s การประเมินผลคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 และรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 ทั้งน้ี	 เพื่อน�าผลการประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

	 ทั้งน้ี	 ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ท่ีwww.supalai.com	

หมวดเกี่ยวกับเรา	/	คณะกรรมการบริษัท	/	คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	/	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	/	ข้อก�าหนด

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 s การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 ในปี	 2560	 มีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 จ�านวน	 1	 ครั้ง	 โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	ได้ดังนี้	
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 5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 คณะกรรมการบริษทั	ได้อนมุติัจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	ประกอบด้วยกรรมการ	12	ท่าน	

ดังรายชื่อต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วม
ประชุม

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 1/1

2. นายอธิป พีชานนท์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท 0/1

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท 1/1

4. นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1

5. นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1

6. นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1

7. นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1

8. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1

9. นายวรสิทธิ์	 ตรีรพัฒนพงค์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1

10. นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1

11. นางสุชาวดี สรรพอาสา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1

12. นายกริช	 จันทร์เจริญสุข คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ 1/1

คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไว้ดังนี้

 s องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการ

และกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง	(1)	ท่าน

2.	 กรรมการอิสระ	ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 s คุณสมบัติกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.	 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	ให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณาความเสี่ยง

3.	 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณสมบัติตาม	 1-2	 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้

ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยมี

การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้
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 s ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.	 ก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.	 ก�าหนด	ทบทวน	และให้ความเหน็ชอบ	แผนบรหิารความเสีย่ง	ซึง่ครอบคลุมความเสีย่งประเภทต่างๆ	ทีส่�าคัญ	

ได้แก่	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	(Operational	Risk)	ความเสี่ยง

ด้านการเงิน	 (Financial	 Risk)	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 (Liquidity	 Risk)	 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ	

(Compliance	 Risk)	 ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปช่ัน	 (Anti-corruption	 Risk)	 ความเสี่ยงด้านการตลาด	

(Market	Risk)	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology	Risk)	ด้านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์	(Social	Network	Risk)	และความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค(Customer	Protection	Risk)	

ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	 (Social	 and	 Environmental	 Risk)	 และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	

(Emerging	Risk)	

3.	 ก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	appetite)	และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได	้(Risk	Tolerance)	

4.	 จัดล�าดับความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด	(Likelihood)	และผลกระทบ	(Impact)	ของความเสี่ยง

ที่ส�าคัญ	

5.	 ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

6.	 ก�าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ	ที่ส�าคัญ

7.	 พิจารณาและทบทวนแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ	 และเหมาะสมกับ

ลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทด�าเนินการ	 พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต	 /	 ข้อเสนอ

แนะในประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

8.	 พิจารณาและทบทวนการก�าหนดเพดานความเสี่ยง	(Risk	Limits)	และมาตรการในการด�าเนินการ	กรณีที่

ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่ก�าหนด	(Corrective	Measures)

9.	 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	มอี�านาจเชิญผูบ้ริหาร	หรอืผูเ้กีย่วขอ้งเขา้รว่มประชุม	เพือ่ช้ีแจงขอ้มลูเพ่ิมเตมิได้

10.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอค�าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ	 เพื่อช่วยในสามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

11.	จัดให้มีการสื่อสาร	 กิจกรรม	 หรือกระบวนการในการด�าเนินงาน	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบริหารความเสี่ยง	โดยจัดให้มีการอบรมแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงาน

12.	พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบคู่มอืการบริหารความเสีย่ง	และใหเ้ผยแพรคู่ม่อืการบรหิารความเสีย่งแกพ่นักงาน

เพื่อน�าไปปฏิบัติ

13.	พิจารณาให้ความเห็นชอบ	 Risk	Map	 โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง	 และผลกระทบที่มีต่อ

หน่วยงานต่างๆ	ภายในบริษัทฯ
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การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2560

พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาทบทวนข้อกำาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาอนุมัติรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาอนุมัติคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร

พิจารณาอนุมัติหลักปฏิบัติ เรื่องการประเมินความเสี่ยงและการติดตามความเสี่ยง

พิจารณาอนุมัติแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ขององค์กร

พิจารณาอนุมัติแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำาปี 2561

พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย 

รับทราบผลการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2560

รับทราบผลการประเมินความเสี่ยงของทีมบริหารความเสี่ยง

2560

14.	จัดใหม้กีารทดสอบความรู้ความเขา้ใจของบุคคลภายในบริษทัฯ	ถงึนโยบาย	โครงสร้าง	และความรบัผดิชอบ

ในการบริหารความเสี่ยง

15.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีสิทธิเข้ารับการอบรม	หรือเข้าร่วมกิจกรรม	เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้

ในงานที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

16.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 s การรายงาน 

	 ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง	 ประธานฯ	ที่ประชุมสรุปความเห็นของที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ	และ	/	หรือเพื่อพิจารณา

	 ทั้งน้ี	 ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ท่ีwww.supalai.com	

หมวดเกี่ยวกับเรา	/	คณะกรรมการบริษัท	/	คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	/	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	/	ข้อก�าหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 s การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ในปี	 2560	 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 จ�านวน	 1	 ครั้ง	 โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้ดังนี้
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5.4 คณะกรรมการบริหาร

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1)	 ก�าหนดแนวทาง	เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนการด�าเนินงาน	งบประมาณประจ�าป	ีและอ�านาจการบริหารงาน

ต่างๆ	ของบริษัทฯ	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ	

2)	 ก�ากับดูแลการจัดการ	 การด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	

พร้อมตรวจสอบ	ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ที่ก�าหนดไว	้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

ที่ได้รับอนุมัติไว้	

3)	 ทบทวนผลการด�าเนินงานเป็นระยะ	เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว	ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

4)	 ประเมินและกล่ันกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่	 และงบประมาณประจ�าปี	 ก่อนส่งให้คณะกรรมการ

พิจารณา

5)	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก	

การฝึกอบรม	การว่าจ้าง	และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ	คณะผู้บริหาร	และผู้บริหารระดับสูง	

6)	 ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความส�าคัญ	และปฏิบัติหน้าที่อื่นใด

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7)	 เป็นผู้แทนของบริษัทฯ	และด�าเนินการในนามของบริษัทฯ	กับบุคคลภายนอก

8)	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน	 เพื่อการจัดซ้ือที่ดินภายในวงเงินแต่ละรายการ

ไม่เกินกว่า	200	ล้านบาท	ต่อครั้ง

9)	 คณะกรรมการบริหารมีสิทธิเข้ารับการอบรม	หรือเข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่

เกี่ยวข้อง	โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

10)	จัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	 (Succession	 Plan)	 และแผนการพัฒนาส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหาร

ระดบัสงู	พร้อมท้ังรายงานการปฏบัิติตามแผน	เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามล�าดับ

11)	จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน

12)	จัดให้มีคู่มืออ�านาจด�าเนินการให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

13)	จดัสรรทรพัยากร	การพฒันาและงบประมาณ	เช่น	นโยบายและแผนการบรหิารจดัการบคุคล	และนโยบาย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

14)	ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้มีความครบถ้วน	ถูกต้อง	น่าเชื่อถือ

	 นอกจากนี	้กรรมการบริหาร	2	ท่าน	มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเพื่อการจัดซื้อที่ดิน	ภายในวงเงินแต่ละรายการ

ไม่เกินกว่า	100	ล้านบาทต่อคร้ัง	ส่วนที่เกิน	100	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	200	ล้านบาท	คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจ

พจิารณาอนุมัต	ิและกรรมการบรหิารแต่ละท่านมอี�านาจพจิารณาอนมุติัการจัดซือ้สนิค้าวัสดกุ่อสร้างภายในวงเงนิแต่ละ

รายการตามอ�านาจด�าเนินการ	
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	 ทั้งนี้	การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการบริหารนั้น	จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้

ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ	 และ

ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม	 และได้ก�าหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้ว

เท่านั้น	ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์และกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	ที่ก�าหนด

5.5 คณะกรรมการจัดการ

	 คณะกรรมการจัดการ	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการบรหิาร	รองประธานกรรมการบรหิาร	กรรมการผูจั้ดการ	

รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(อาวุโส)	ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร	และผู้อ�านวยการฝ่ายนิติกรรม	

โดยคณะกรรมการจัดการ	มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส	1	ครั้ง

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

• ด�าเนินการตามนโยบาย	 ทิศทาง	 กลยุทธ์	 เป้าหมาย	 และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ	 ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• ด�าเนินงานตามแผนธุรกิจ	 งบประมาณ	ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอย่างซื่อสัตย์	 สุจริต	 และ

ระมัดระวัง	เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

• ด�าเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน

• ทบทวนคู่มืออ�านาจด�าเนินการให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

• ด�าเนินการตามกรอบการจัดสรรทรัพยากร	การพัฒนาและงบประมาณ	เช่น	นโยบายและแผนการบริหาร

จัดการบุคคล	และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ก�ากับการบริหารงานทั่วไปตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

• ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับ

• มีอ�านาจอ่ืนๆ	 ซึ่งจ�าเป็นในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	มอบหมาย

• ตดิต่อสือ่สารกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอกองค์การตามความจ�าเป็นในแต่ละคร้ัง	ตามอ�านาจทีไ่ด้รับมอบหมาย	

	 ทั้งนี้	การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการนั้น	จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่

ท�าให้ผูร้บัมอบอ�านาจสามารถอนุมัตริายการทีต่นหรือบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	มส่ีวนได้เสยี	หรอือาจมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯ	หรือบริษทัย่อย	เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธรุกจิปกตขิองบริษทัฯ	และได้รับ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม	และได้ก�าหนดการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น	ทั้งนี้	

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	ที่ก�าหนด
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5.6 การประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 บริษทัฯ	จัดให้มกีารประเมินผลเกีย่วกบัประสทิธภิาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททกุครัง้และเป็นประจ�าทกุปี	

โดยในปี	2560	มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน	12	ครั้ง	 โดยมีหลักเกณฑ์	การประเมินผลประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	10	หัวข้อ	ดังนี้

1.	 แจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วันก่อนการประชุม

2.	 ได้รับเอกสารข้อมูลครบถ้วนพร้อมหนังสือเชิญประชุม

3.	 เริ่มประชุมตรงเวลา	และการควบคุมเวลาการประชุม	

4.	 ความเหมาะสมและรายละเอียดชัดเจนของแต่ละวาระการประชุม

5.	 การมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัท

6.	 ฝ่ายจัดการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทเพียงพอต่อการตัดสินใจ

7.	 ค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

8.	 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทชัดเจน

9.	 การควบคุมและการจัดการข้อขัดแย้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของประธานที่ประชุม

10.	อัตราผู้เข้าร่วมประชุม

	 หลักเกณฑ์ประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คะแนนที่ได้รับ (%) เกณฑ์ที่ได้

90	–	100 ดีเยี่ยม

80	-	89 ดีมาก

70	-	79 ค่อนข้างดี

60	-	69 พอสมควร

ต�า่กว่า	60 ควรปรับปรุง

	 คะแนนเตม็ร้อยละ	100	ผลการประเมนิเฉลีย่เกีย่วกบัประสทิธภิาพการประชมุคณะกรรมการบรษิทัในปี	2560	

ที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ	97.29	อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

5.7 การไม่กระท�าผิด ด้านกฎหมาย ด้านการทุจริต ด้านก�ากับดูแลกิจการ ด้านด้านแรงงาน

	 บริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 (Compliance	 Unit)	

โดยในระหว่างปี	2560
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• บริษทัฯ	และคณะกรรมการบรษิทัรวมถงึ	คณะผูบ้ริหารของบรษิทัฯ	ไม่มกีารกระท�าทีข่ดัต่อกฎระเบียบทีเ่ป็น

ความผิดร้ายแรง	 (Serious	 Offenses)	 ไม่มีประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

• ไม่มผู้ีใดถกูพพิากษาว่ากระท�าผดิทางอาญาหรืออยูร่ะหว่างการถกูฟ้องร้องคดอีาญา	การถกูพพิากษาให้เป็น

บุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	

• ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	ในรอบปีที่ผ่านมา

• ไม่มปีระวัติการกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพย์ซ่ึงได้กระท�าโดยทจุรติ	หรอืด้านจริยธรรม	

• ไม่มีผู้บริหารลาออก	เนื่องจากประเด็นเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ	

• ไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ	 อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการท�าหน้าที่สอดส่อง

ดูแลของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยส�าคัญในระยะเวลา	5	ปีที่ผ่านมา	

5.8 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

	 คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น	“ผู้น�าด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 ในการสร้างนวัตกรรมและ

มูลค่าเพ่ิม”	 และก�าหนดภารกิจว่าจะต้อง	 “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม	 เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีและเติบโต

อย่างย่ังยืน”	 จึงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกประเภท	 (บ้านเดี่ยว	 บ้านแฝด	 ทาวน์เฮ้าส์	 และอาคารชุด)	 เพื่อกระจาย

ความเสี่ยงและสร้างศักยภาพในการเจริญเติบโต	 ท้ังยังเป็นบริษัทฯ	 ที่มีการพัฒนาบ้านอนุรักษ์พลังงาน	 โดยให้ความ

ใส่ใจในรายละเอียดทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย	การวางพื้นที่กิจกรรมต่างๆ	ทั้งวัสดุอุปกรณ์และสไตล์แบบบ้าน	นอกจากนี้	

ยงัตระหนักถงึพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิง่ทีก่�าลงัจะหมดไป	จงึได้ใช้หลักท้ังศาสตร์และศลิป์มาพฒันาแบบและ

สร้างบ้านที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า	ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้อยู่อาศัย	เพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า	โดยคณะกรรมการ

บริษทัมีการทบทวนและอนุมติัวิสยัทศัน์และภารกจิทกุปี	เพือ่ให้ผูบ้ริหารและพนักงานมจีดุมุง่หมายไปในทศิทางเดียวกนั	

5.9 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน	์โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานทุกคน	จะ

ไม่ใช้ข้อมูลจากต�าแหน่งหน้าที่ไปสร้างประโยชน์ส่วนตน	 และในการตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 โดยจะต้องไม่น�าเหตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ที่ท�าให้เบ่ียงเบนไปจากหลักการข้างต้น	 โดยที่กรรมการ	 ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการน้ัน	 จะต้อง

ไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทฯ	 ได้ท�าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจ�าปี	

(แบบ	56-2)	 และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	อย่างครบถ้วน	นอกจากนี้บริษัทฯ	ห้ามผู้บริหาร

และพนกังานประกอบธรุกจิหรือมส่ีวนร่วมในธรุกจิทีเ่ป็นการแข่งขนักบัธรุกจิของกลุม่บริษทัไม่ว่ากรรมการ	ผูบ้ริหารและ

พนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ

พนักงาน	(Code	of	Conduct)	และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	อย่างชัดเจน	แต่หากจะมีการท�ารายการที่

เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์	คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการพิจารณาและ

อนุมัติรายการจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อนด�าเนนิการ	พร้อมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบั	
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รายละเอียดของรายการ	มลูค่ารายการ	เหตผุลและความจ�าเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีและรายงานประจ�าปี	

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงาน	กลต.	และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

ประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม	 สมเหตุสมผล	 และมีนโยบายการก�าหนดราคาที่

เหมาะสม	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นหลัก	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ	

บริษัทฯ	www.supalai.com	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

• การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการบริษัท	 ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 ต้องจัดท�ารายงานเปิดเผยความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 โดยถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ท่ีก�าหนดให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 เป็นผู้สอดส่องก�ากับดูแลและจัดการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน	์

โดยผลการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน	์มีดังนี้

	 ตามมาตรา	 89/12	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.2551	 ระบุว่า	

กรรมการ	ผูบ้ริหาร	หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง	จะกระท�าธรุกรรมกบับริษทั	หรอืบรษิทัย่อยได้ต่อเมือ่ธรุกรรมดงักล่าว

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

	 “ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์

เดียวกัน	 ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคล

ที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี	 และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 หรือเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท	อนุมัติไว้แล้ว”	

	 โดยในปี	 2560	 มีรายการค้าระหว่างกัน	 มูลค่าประมาณ	87.91	 ล้านบาท	 ซึ่งเกินข้อก�าหนดตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	4/2552	ก�าหนดค�านิยามความสัมพันธ์ทางธุรกิจไว้	คือ	การท�ารายการค้า	ตั้งแต่

ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่	20	ล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	ซึ่งในปี

ที่ผ่านมารายการค้าระหว่าง	2	บริษัท	ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	เป็นประจ�าทุกปี

	 ตามข้อเท็จจริงคณะกรรมการบริษัท	เห็นว่า	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ระหว่างบมจ.	ศุภาลัย	(ผู้ซื้อวัสดุก่อสร้าง)	

และ	บมจ.	ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร	(ผู้จ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง)	ซึ่งมีนายประกิต	ประทีปะเสน	เป็นประธานกรรมการ

บริษัท	มีรายการทางการค้าของ	บมจ.	ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร	ซึ่งกระท�าเป็นปกต	ิเพื่อประกอบกิจการเกินร้อยละ	

3	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	หรือตั้งแต่	20	ล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	ใน	บมจ.ศุภาลัย	

	 ทั้งนี้	ความสัมพันธ์ดังกล่าว	ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที	่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ	ในฐานะ

ที่นายประกิต	ประทีปะเสน	 เป็นกรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และประธานคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน	และ	 ของ	บมจ.	 ศุภาลัย	 ตามมาตรา	89/7	และตามมาตรา	281/2	แห่ง	พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	อันเนื่องจาก	

1)	 รายการค้าที	่บมจ.	ศภุาลัย	ท�าการซือ้จาก	บมจ.	ผลติภณัฑ์กระเบ้ืองตราเพชร	ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระ

ส�าคัญต่อยอดรายได้	ของ	บมจ.	ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร	
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2)	 ราคาสินค้า	 เงื่อนไขการช�าระเงิน	 และเง่ือนไขทางการค้าอ่ืนๆที่	 บมจ.	 ผลิตภัณฑ์กระเบ้ืองตราเพชร	

ท�าธุรกรรมกับ	 บมจ.ศุภาลัย	 มีการปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวเช่นเดียวกับลูกค้ารายอ่ืนของ	บมจ.	 ผลิตภัณฑ์

กระเบื้องตราเพชร

3)	 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างของบริษัทฯ	 ผ่านกระบวนการอย่างโปร่งใส	 มีการเปรียบเทียบราคา	

และคุณภาพ	โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายประกิต	ประทีปะเสน	แต่อย่างใด

	 คณะกรรมการบริษทั	จึงมมีติให้	นายประกติ	ประทปีะเสน	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	และประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต่อไป

	 นอกจากน้ี	 ในปี	 2560	 ได้ด�าเนินการให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานทุกคนท�ารายงานความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์	ผลสรุปไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญ

5.10 ปรัชญาการบริหาร

	 เพ่ือสังคมคุณภาพของ	 “ชาวศุภาลัย”	 บริษัทฯ	 จึงต้ังมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ	 พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา	 พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย	 อบอุ่น	 พัฒนาการบริการที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพ	 เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

	 S	(SUPERIORITY)		 :	เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า	บริการและการจัดการที่ดี

	 P	(PROFITABILITY)		 :	เน้นก�าไร/ผลประโยชน์ส�าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

• ลูกค้า	 :	ได้ก�าไรเป็นเงิน	หรือก�าไรชีวิต

• ผู้ถือหุ้น	 :	ได้เงินปันผล	และมูลค่าเพิ่มจากการถือหุ้น

• พนักงาน	 :	มีรายได้-สวัสดิการที่ด	ีมีความสุขกับงาน

• ผู้รับเหมา/คู่ค้า	 :	ร่วมธุรกิจด้วยความพอใจ	และเป็นธรรม

• สังคม	 :	ได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการของบริษัท

	 L	(LONGEVITY)	 :	ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	บนพื้นฐานของความมั่นคง

5.11 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีคณะกรรมการบริษัทในจ�านวนที่เหมาะสม	คือ	 มีจ�านวน	 11	 ท่าน	 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย

• 	 กรรมการอิสระ		 จ�านวน	5	ท่าน		 =	46%

• 	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 จ�านวน	2	ท่าน		 =	18%

• 	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 จ�านวน	4	ท่าน		 =	36%

	 ในคณะกรรมการบริษัท	มีกรรมการที่มีความรู้	ความสามารถด้านการเงินและบัญชี	6	ท่าน	ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท	กรรมการทุกคนได้ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
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5.12 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ

	 บริษัทฯ	 สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารและการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ดียิ่งขึ้น	 โดยให้

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร	 และเป็นกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม	 โดยไม่มีกรรมการที่

เป็นผู้บริหาร	 หรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมในการประชุม	 เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ	

หรือเรื่องอื่นๆ	ที่อยู่ในความสนใจ	ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	เนื่องจากสามารถแสดง

ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	 และสร้างสรรค์มุมมองต่างๆ	 โดยในปี	 2560	 มีการประชุมฯ	 จ�านวน	 1	 ครั้ง	 เมื่อวันที่	

13	มีนาคม	2560

5.13 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

	 บริษทัฯ	ได้รวมต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหาร	เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ

ของการบริหารและประหยัดค่าใช้จ่าย	 อย่างไรก็ตามในการประชุมทุกคร้ังมติต่างๆ	ที่ได้รับอนุมัติจะต้องเป็นมติเสียง

ข้างมาก	ประธานกรรมการจะออกเสียงก็ต่อเมื่อคะแนนเสียงเท่ากัน	 ส่วนการตัดสินใจในเร่ืองท่ีส�าคัญจะต้องได้รับมติ

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัททุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม	หากมีกรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่เห็นชอบ

ถือว่าวาระน้ันไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	 และกรณีที่ประธานกรรมการมีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ	

ประธานกรรมการจะงดออกเสียง

5.14 การจ�ากัดจ�านวนบรษัิทการด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบรษัิทอ่ืนของประธานกรรมการบรหิาร

 และกรรมการผู้จัดการ 

	 บริษทัฯ	ปฏิบัตติามนโยบายว่าด้วยการจ�ากดัจ�านวนบริษัทการด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่ริษทัอ่ืนของประธาน

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการและได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.supalai.com	

หากประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจั้ดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืนๆ	จ�านวนทีม่ากเกนิไป	อาจมผีลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายว่าด้วยการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	เพื่อให้บริษัทฯ	ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธาน

กรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	สามารถอุทิศเวลาส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีดังนี้

1.	 ประธานกรรมการบรหิาร	และกรรมการผูจ้ดัการ	สามารถด�ารงต�าแหน่งในบริษัท	ศภุาลัย	จ�ากดั	(มหาชน)

บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมได้

2.	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืน	 ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือ

ของกลุ่มบริษัทฯ	 ให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ

ต่อคณะกรรมการบริษัท	 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามล�าดับก่อนเข้ารับการด�ารง

ต�าแหน่งนั้น

3.	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในองค์กรอ่ืนใดนอกจากข้อ	 1	 และ	 2	 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน	 5	 แห่ง	

ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการด�ารงต�าแหน่งนั้น

	 ในปี	 2560	ที่ผ่านมา	 ประธานกรรมการบริหาร	 และกรรมการผู้จัดการ	 มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วย

การจ�ากดัจ�านวนบรษิทัการด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่ริษทัอ่ืนของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจั้ดการ	อย่าง

เคร่งครัด	(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ	คณะกรรมการบริษัท)	
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5.15 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนของกรรมการ 

1.	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การน�าเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ	

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ	 โดย

ก�าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ท�าหน้าที่พจิารณาอตัราค่าตอบแทนกรรมการ	

โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ	 และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภท

เดียวกัน	รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ	เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท	และน�าเสนอให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2.	 บริษัทฯ	 ไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ	 เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและ

ผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย	ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ

3.	 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

 หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการ

	 บริษทัฯ	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัไว้และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน

และโปร่งใส	โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกันประกอบ	รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทาง

ธุรกิจ	เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ	

 ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

	 บริษทัฯ	มกีารก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิาร	โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบริษทั	

เป็นผู้พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ตามตัวช้ีวัด	 (KPI)	 ท่ีได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	

จากน้ัน	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน	 และพิจารณาค่าตอบแทน

ของประธานกรรมการบริหาร	ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด	

	 โดยมหีลักเกณฑ์	การประเมนิผลการปฏบัิติงานของประธานกรรมการบริหาร	จากการบรหิารงานตามพันธกจิ	

วิสัยทัศน์	กลยุทธ์ของบริษัทฯ	เป้าหมายธุรกิจ	และแผนธุรกิจประจ�าปี	โดยมีการวัดผลจ�านวน	2	ด้าน	ดังนี้

1.	 ด้านผลงานทางธุรกิจ	

2.	 ด้านการบริหารจัดการภายใน	

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 บริษทัฯ	มีการก�าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร	โดยก�าหนดให้คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดับสงู	โดยท�าหน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองอัตราค่าตอบแทน

ของผูบ้ริหารระดับผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป	โดยก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ	

และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน	
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5.16 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่จึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพ่ือให้กรรมการเข้ารับต�าแหน่งสามารถรับทราบ

ความคาดหวังที่บริษัทฯ	มีต่อบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของกรรมการ	นโยบาย	ธุรกิจของบริษัทฯ	และแนวปฏิบัติ

ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ตลอดจนสร้างความรู้	ความเข้าใจในธุรกิจ	และการด�าเนินงานของบริษัทฯ	รวมถึง

การเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ	เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ	ปฏิบัติ

หน้าที่ได้ทันที	สรุปได้ดังนี้

1)	 ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ	ในด้านกฎหมายและอื่นๆ	แก่คณะกรรมการบริษัท

2)	 ด�าเนินการส่งมอบ	“คูม่อืส�าหรบักรรมการ”	ให้กบักรรมการท่านใหม่	เป็นเอกสารเกีย่วกบัข้อมลูบริษทัฯ	

และกฎหมายส�าคัญที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ส�าหรับการเป็นคณะกรรมการบริษัทให้กับกรรมการ	

โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานการส่งมอบคู่มือฯ	ทั้งนี้	คู่มือส�าหรับกรรมการ	ประกอบด้วย

1.	ข้อบังคับบริษัท

2.	วัตถุประสงค์ของบริษัท

3.	หนังสือรับรองของบริษัท

4.	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด

5.	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.	คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

7.	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

8.	จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท

9.	คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และนโยบายบริษัทฯ	ด้านอื่นๆ	

3)	 จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

ของบริษัทฯ	 เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ในการที่จะน�ามาเป็นหลักในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่	โดยมีการน�าเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่างๆ	ดังนี้

• วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ประวัติบริษัทฯ

• กลยุทธ์	และเป้าหมายบริษัทฯ

• โครงสร้างการบริหารงาน

• ข้อมูลการด�าเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ

• บทบาท	อ�านาจหน้าที	่และความรับผิดชอบของกรรมการ

• นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร

• คุณสมบัติและค่าตอบแทนกรรมการ



228 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมการบรษิทั	ได้มอบหมายให้	เลขานกุารบริษัทส่งมอบ	“คูม่อืกรรมการ”	ให้กบักรรมการและท่ีปรึกษา

คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่	พร้อมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่	ในหัวข้อต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ	ได้แก่	ธุรกิจของบริษัทฯ	แผนการด�าเนินงาน	เป้าหมายวิสัยทัศน	์พันธกิจของบริษัทฯ	โครงสร้างองค์กรและการ

ถือหุ้น	 การบริหารจัดการ	บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทปรัชญา	 จรรยาบรรณของกรรมการ	

ผู้บริหาร	และพนักงาน	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ความรับผิดชอบต่อสังคม	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	พร้อมน�า

กรรมการเข้าเยี่ยมชมโครงการต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ	โดยในปี	2560	ยังไม่มีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

5.17 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจัดวาง

ก�าลังคน	 และเป็นภารกิจย่อยของยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์	 ซึ่งมีการก�าหนดและดูแลค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	เพื่อรักษาบุคลากรให้พร้อมเติบโตไปกับบริษัทฯ	ในระยะยาว	

นอกจากน้ี	โดยบรษิทัฯ	มแีผนการคดัเลือกบคุลากรทีจ่ะเข้ามารับผดิชอบในต�าแหน่งงานบรหิารทีส่�าคญัทกุระดบัให้เป็น

ไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส	เพือ่ให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ	ได้ผูบ้รหิารทีม่คีวามเป็นมอือาชีพ	และเพือ่จดัเตรยีมบคุคลากรทีม่ี

คณุสมบัติเหมาะสม	มคีวามรู้	และความสามารถเพยีงพอ	ให้มคีวามพร้อมทดแทนผูบ้ริหาร	และผูบ้รหิารระดับสงู	ในกรณี

ที่ลาออก	เกษียณอาย	ุครบวาระ	หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าในกรณีใด	ทั้งนี	้เพื่อให้การปฏิบัติงานในต�าแหน่ง

น้ันต่อเน่ืองเป็นไปอย่างราบร่ืน	 มีประสิทธิภาพ	 และลดความเส่ียงจากการไม่มีผู้สืบทอดต�าแหน่งแทน	 จึงก�าหนดให้	

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 เป็นผู้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง	 ประธานกรรมการบริหาร	 กรรมการ

ผู้จัดการ	 และผู้บริหารของบริษัทฯ	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา	ส�าหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคล

เข้าด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ได้จัดให้มีการติดตามความ

คืบหน้าแผนสืบทอดต�าแหน่งที่ครอบคลุมต�าแหน่ง	ดังนี้

 1. ระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

	 	 เมื่อต�าแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร	 /	 กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในต�าแหน่ง

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งได้	 บริษัทฯ	 จะมีระบบการให้ผู ้บริหารในระดับใกล้เคียง	 หรือระดับรองเป็น

ผู้รักษาการในต�าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	 และ

ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์	ความรู้ความสามารถ	และประสบการณ์	ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร	โดยการพิจารณา

ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 พิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งแทนต่อไป

 2. ระดับผู้บริหาร

	 	 เมื่อต�าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�านวยการขึ้นไปว่างลง	หรือผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ในต�าแหน่งได้	บรษิทัฯ	จะมีน�าเสนอผูส้บืทอดต�าแหน่งทีค่ดัเลอืกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	ทัง้นี	้การวางแผนการ

สืบทอดต�าแหน่งของบริษัทฯ	ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ	ดังนี้

1.	 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธรุกจิของบริษทัฯ	ในด้านกลยทุธ์บริษทัฯ	นโยบาย	แผนการลงทนุ	

แผนงานการขยายตัว
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2.	 ประเมินความพร้อมของก�าลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3.	 ก�าหนดแผนสร้างความพร้อมของก�าลังคน	โดยจะพฒันาพนักงานหรือสรรหาพนักงานใหม่	เพือ่เตรยีม

ทดแทนพนักงานที่ออก

4.	 สร้างแผนสรรหาพนักงาน	(Recruitment)	และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน	(Employee	Training	and	

Development)	ไว้ได้ล่วงหน้า	โดยจัดหาหลักสูตรอบรม	เพื่อพัฒนาพนักงาน	เตรียมความพร้อมให้

พนักงาน	ผู้บริหารระดับต้น	และผู้บริหารระดับกลาง	ในการก้าวสู่ผู้บริหารระดับต้น	ผู้บริหารระดับ

กลาง	และระดับสูงต่อไป	หรือก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากต�าแหน่งก่อนเวลา

5.	 ก�าหนดความสามารถ	 (Competencies)	 ซึ่งหมายถึง	 ความรู้	 ทักษะ	 บุคลิกภาพ	 และทัศนคติ

ที่พึงปรารถนาของพนักงานในต�าแหน่งนั้นๆ	 และจัดท�าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล	 (Individual	

Development	Plan)

6.	 คัดเลือก	ประเมินผลงาน	และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

7.	 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

8.	 ระบุทายาทผู้สืบทอดต�าแหน่ง	จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ	ผลงาน	ของพนักงาน	ต้องมี

การแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า	เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน	และก�าหนดหาทายาทส�ารอง

9.	 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ	 และสร้างผลงาน

ตามที่คาดหวังได้จริง	หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถท�าได้

	 	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.supalai.com	ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ

5.18 รายการเกี่ยวโยง

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยงกัน	 โดยก�าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ	 กระบวนการใน

การพิจารณาและอนุมัติรายการ	 ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรือ่ง	การเปิดเผยข้อมลูและการปฏบัิติการของบริษทัจดทะเบียนในรายการทีเ่กีย่วโยง

กนั	พ.ศ.	2546	ทัง้นี	้บริษทัฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ	www.supalai.com	ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ

5.19 การบริหารความเสี่ยง 

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง	โดยก�าหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	

ครอบคลุม	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ด้านการเงิน	ด้านสภาพคล่อง	ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	ด้านทุจริตคอร์รัปชั่น	

ด้านการปฏิบัติการ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน	์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค	รวมถึงประเด็นด้าน

สังคมและสิง่แวดล้อม	และเหตุการณ์ภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อบริษทัฯ	เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการความเสีย่งได้อย่าง

เป็นระบบ	ซึง่จะท�าให้ลดปัจจัยเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จของบรษิทัฯ	ให้อยูใ่นระดับทีย่อมรับได้	และสอดคล้อง

ไปในทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ	โดยครอบคลุมถึง
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• เหตุที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	 ท้ังในทางการเงิน	 และไม่ใช่การเงิน	 และจัดให้มีการ

ทบทวนความเสี่ยงทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ	 ที่ส่งผลกระทบต่อเงินกองทุน

ของบริษัทฯ

• ประเภทความเสี่ยง	 และก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตอบสนอง

ความเสี่ยงต่อบริษัทฯ

• การประเมินความเสี่ยง	 โดยการเพิ่มมาตรการในการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความแม่นย�ามาก

ยิ่งขึ้น	ทั้งในเชิงปริมาณ	และ/หรือ	เชิงคุณภาพ

• การจัดการความเสี่ยง	 และการติดตามดูแลความเสี่ยงแต่ละประเภทตามล�าดับความส�าคัญ	 โดยมีการ

ติดตามดูแลความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอและทันต่อเหตุการณ์

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 www.supalai.com	 ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ

5.20 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	 เป็นประจ�าทุกปี	 ปีละ	

1	ครั้ง	 โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	และขอบเขตหน้าที่ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการน�าผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์	 เพื่อการทบทวนผลงาน	ประเด็น

ปัญหา	หรืออุปสรรคต่างๆ	ในระหว่างปีที่ผ่านมา	รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลการท�างานของคณะกรรมการบริษัทและสามารถน�าไปใช้อ้างอิงในการท�า	 CG	 Rating	 ได้	 โดยในปี	 2560	

จัดให้มีการประเมนิผล	2	ลกัษณะ	คือ	1)	การประเมินผลคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ	2)	การประเมนิผลคณะกรรมการ

บริษัทรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	โดยแบบประเมินผลแบ่งเป็น	10	แบบ	ประกอบด้วย

1)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

2)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

3)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทั้งคณะ

4)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ

5)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ

6)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)

7)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)

8)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)

9)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)

10)แบบประเมนิผลการปฏบัิติงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)
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	 โดยมีกระบวนการในการประเมินผลงาน	และหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ	มีดังนี้

 กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

	 ทุกปีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 จะน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทจ�านวน	10	แบบ	ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง	

ซ่ึงภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 จะน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายัง

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	เพือ่รวบรวมผลคะแนนการประเมนิของกรรมการแต่ละท่าน	และ

สรุปผลวิเคราะห์การประเมนิการปฏบัิติงานของคณะกรรมการบรษิทัในรอบปี	และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน	รับทราบ	ทั้งนี	้ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ได้น�าเสนอผลการประเมินฯ	

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เมื่อวันที	่20	กุมภาพันธ์	2561	โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ	ดังนี้

ระดับคะแนน ระดับ

มากกว่า	85	% ดีเยี่ยม

มากกว่า	75	% ดีมาก

มากกว่า	65	% ดี

มากกว่า	50	% พอใช้

ต่�ากว่า	50	% ควรปรับปรุง

	 โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้	

	 1.	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะประกอบด้วย	6	 หัวข้อ	 1)	 โครงสร้างและ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	2)	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	3)	การท�าหน้าที่

ของคณะกรรมการบริษัท	4)	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5)	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	6)	การพัฒนาตนเอง

ของกรรมการและผู้บริหาร	

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในภาพรวม	6	หัวข้อ	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	

เท่ากับ	ร้อยละ	89%

	 2.	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	ประกอบด้วย	9	หัวข้อ	

คือ	1)	ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง	สามารถอธิบายและตัดสินใจได้	2)	ความรับผิดชอบ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	 3)	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม	

เป็นธรรม	 และสามารถอธิบายได้	 4)	 ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้	 และมีการเปิดเผยข้อมูล	

5)	วิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว	6)	จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ	7)	มีการปฏิบัติหน้าที่โดย

ใช้หลักความระมัดระวัง	8)	มีการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักความซื่อสัตย์สุจริต	9)	มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ด	ีเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
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	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	 ในภาพรวม	 9	 หัวข้อ	 มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์													

ดีเยี่ยม	เท่ากับ	ร้อยละ	96%

	 3.	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ	 (ทั้งคณะ)	 ประกอบด้วย	 5	 หัวข้อ	 ได้แก่	

1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	2)	 บทบาท	หน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	3)	การท�าหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ	4)	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5)	การพัฒนาตนเองของ

กรรมการตรวจสอบ	

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	 ในภาพรวม	 5	 หัวข้อ	 มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์

ดีเยี่ยม	เท่ากับ	ร้อยละ	96%

	 4.	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	ประกอบด้วย	16	

หัวข้อ	 1)	 ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ	2)	 อ�านาจหน้าที่	 ความเป็นอิสระ	 และความเที่ยงธรรม	

3)	การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการเข้าร่วมประชุม	4)	การเข้าร่วมกิจกรรม	การอบรม	เพื่อเพิ่มพูน	ความรู้ตาม

บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ	5)	การปฏบัิติการตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย	6)	สอบทานรายงาน

ทางการเงินและรายงานผลการด�าเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 ให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอและ

ถูกต้อง	 7)	 สอบทานประสิทธิภาพ	 และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง	 8)	 สอบทานให้บริษัทฯ	

มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม	 9)	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 10)	 สอบทาน

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 11)	 สอบทานให้มีการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 ตลอดจน

ประเมินความเสีย่ง	และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัรับทราบ	12)	สอบทานข้อก�าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ	

และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 13)	พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ	14)	สอบทานจ�านวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม	15)	การให	้

ความเห็นหรือข้อสงัเกตหรือรายการอ่ืน	ทีผู่ถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ	16)	มกีารเปิดเผยผลการปฏบัิติงาน	และ

ให้ความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน	

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลในภาพรวม	16	หัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์

ดีเยี่ยม	เท่ากับ	ร้อยละ	95%

	 5.	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 (ทั้งคณะ)	 ประกอบด้วย	 5	 หัวข้อ	

ได้แก่	 1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	2)	 บทบาท	หน้าที่	 และความรับผิดชอบของ	

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	3)	การท�าหน้าที่ของกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	4)	การประชุมคณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการ	5)	การพัฒนาตนเองของกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทั้งคณะในภาพรวม	5	 หัวข้อ	 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

เกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับ	ร้อยละ	98%

		 6.	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการรายบุคคล(ประเมินตนเอง)	 ประกอบ

ด้วย	10	หัวข้อ	1)	ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ	2)	ความเชี่ยวชาญในด้านการก�ากับดูแลกิจการ	

3)	 การแสดงความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน	 หรือคัดค้านข้อเสนอในเร่ืองต่างๆ	 ท่ีมีความส�าคัญต่อกิจการ	 4)	 การอุทิศ
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เวลาในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุม	5)	การปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	6)	มีการก�ากับ

ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ	 และฝ่ายจัดการ	 รวมถึงทบทวนแนวทางหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	

ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานก�ากับภายนอก	7)	สอบทานนโยบาย	การก�ากับดูแลกิจการ	

และทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเน่ืองและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ	

8)	 ทบทวนจรรยาบรรณ	 และจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน	 รวมถึงประกาศ	 ข้อความเกี่ยวกับ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ก่อนออกสู่สาธารณะ	9)	ทบทวน	ให้ความเห็น	และเสนอแนะ	เพื่อแก้ไขปรับปรุง

เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ให้มีผลในทางปฏิบัต	ิ10)	รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการ	หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	

	 สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการรายบคุคลในภาพรวม	10	หวัข้อมีคะแนนเฉลีย่อยูใ่น

เกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับ	ร้อยละ	96%

	 7.	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(ทั้งคณะ)	ประกอบด้วย	5	หัวข้อ	ได้แก	่

1)	การปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง	2)	โครงสร้างคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง	3)	แนวปฏิบตัิ

ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	4)	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	5)	คณุลกัษณะของกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง		

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะในภาพรวม	 5	 หัวข้อ	 มีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน

เกณฑ์ดีมาก	เท่ากับ	ร้อยละ	85%

	 8.	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล	 (ประเมินตนเอง)	 ประกอบ

ด้วย	10	หัวข้อ	1)	ความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์	ความเชี่ยวชาญ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ	2)	มีคุณธรรม	

มีความเป็นกลาง	 ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล	 ยึดมั่นการท�างานอย่างมีหลักการเป็นไปตามมาตรฐานเยี่ยงวิชาชีพ	

3)	การแสดงความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน	หรือคัดค้านข้อเสนอในเรื่องต่างๆ	ที่มีความส�าคัญต่อกิจการ	4)	การอุทิศเวลา 

ในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุม	5)	การปฏิบัติการอื่นตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ซึ่ง

เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	6)	ก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ	ที่

เก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 7)	 ก�าหนด	ทบทวน	 และให้ความเห็นชอบ	

แผนบริหารความเสี่ยง	ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ	ที่ส�าคัญ	ได้แก	่ความเสี่ยงด้านกลยุทธ	์(Strategic	Risk)	

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	(Operational	Risk)	ความเสี่ยงด้านการเงิน	(Financial	Risk)	ความเสี่ยงด้านกฎ	ระเบียบ	

(Compliance	Risk)	ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น	(Anti-corruption	Risk)	ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของ	

บรษิทัฯ	ความเส่ียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	(Information	Technology	Risk)	ความเสีย่งด้านการตลาด	(Market	Risk)	

และความเส่ียงด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม	(Social	and	Environmental	Risk)	และติดตามและประเมนิผลระดับความเสีย่ง

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 8)	 พิจารณาและทบทวนแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ	

และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ	 ด�าเนินการ	 พร้อมท้ังให้ข้อสังเกต	 /	

ข้อเสนอแนะในประเดน็ส�าคญัทีเ่กีย่วกบัการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ	9)	จดัให้มกีารติดตาม	และประเมินการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างสม�า่เสมอ	10)	พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล	ในภาพรวม	10	หัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่

ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับ	ร้อยละ	91%
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	 9.	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 (ทั้งคณะ)	 ประกอบด้วย	

5	หัวข้อ	ได้แก่	1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	2)	บทบาท	หน้าที่	และ	

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 3)	 การท�าหน้าที่ของกรรมการสรรหาและก�าหนด	

ค่าตอบแทน	4)	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	5)	การพัฒนาตนเองของกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน	

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ	ในภาพรวม	5	หัวข้อ	มีคะแนน

เฉลี่ย	อยู่ในเกณฑ์ดี	เท่ากับ	ร้อยละ	74%

	 10.	แบบประเมนิผลการปฏบัิตงิานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรายบุคคล	(ประเมนิตนเอง)	

ประกอบด้วย	10	หัวข้อ	1)	ความรู้ความสามารถ	ประสบการณ์ความเช่ียวชาญ	ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิบริษทัฯ	2)	มคีณุธรรม	

มีความเป็นกลาง	 ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล	 ยึดมั่นการท�างานอย่างมีหลักการเป็นไปตามมาตรฐานเยี่ยงวิชาชีพ	

3)	 การแสดงความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน	 หรือคัดค้านข้อเสนอในเร่ืองต่างๆ	 ที่มีความส�าคัญต่อกิจการ	 4)	 การอุทิศ

เวลา	 ในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุม	 5)	 การปฏิบัติการอ่ืนตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน	 ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	 6)	 พิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท	 กรรมการอิสระ	 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้น�าชื่อเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้น	 7)	 พิจารณากล่ันกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ	 เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

น�าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 8)	 พิจารณากล่ันกรองอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร	 และ

ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ	9)	พิจารณาและให้ความเห็น	

เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล	การให้ผลตอบแทน	รวมถึงค�าเสนอแนะการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์

ต่างๆ	 เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการท�าธุรกิจของบริษัทฯและเสนอคณะกรรมการบริษัท	 10)	 ทบทวนโครงสร้าง

จ�านวนประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งส�าคัญ	และ

รายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาในต�าแหน่งส�าคัญได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะๆ	

	 บทสรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรายบุคคลในภาพรวม	10	หัวข้อมี

คะแนน	เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับ	ร้อยละ	92%

5.21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร 

	 บริษทัฯ	มกีารก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิาร	โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบริษทั

เป็นผู้พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ตามตัวช้ีวัด	 (KPI)	 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	

จากนั้น	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน	 และพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประธานกรรมการบริหาร	ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด	

	 โดยมหีลักเกณฑ์	การประเมนิผลการปฏบัิติงานของประธานกรรมการบริหาร	จากการบรหิารงานตามพันธกจิ	

วิสัยทัศน์	กลยุทธ์ของบริษัทฯ	เป้าหมายธุรกิจ	และแผนธุรกิจประจ�าปี	โดยมีการวัดผลจ�านวน	2	ด้าน	ดังนี้

	 1.	ด้านผลงานทางธุรกิจ	

	 2.	ด้านการบริหารจัดการภายใน	
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5.22 การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร

		 คณะกรรมการบริษัท	 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคนอย่างจริงจังเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	 บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ

ผูป้ฏบิตังิานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษทั	เข้าร่วมสมัมนาและเข้าอบรมหลักสตูรต่างๆ	ของสมาคมส่งเสรมิสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย	(IOD)	ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรอืสถาบันอิสระอ่ืนๆ	ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาในส่วนของ

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบกรรมการ	หรอืแนวทางการบรหิารจดัการแนวใหม่	เพือ่ให้กรรมการบริษัททกุคนมกีารพัฒนา	

และปรับปรุงการปฏบัิตงิานอย่างต่อเน่ือง	รวมถงึการน�าความรู้ต่างๆ	มาปรบัใช้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้มกีารปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	และน�าความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ	ต่อไป	(ดูหัวข้อคณะกรรมการบริษัท)	

	 ทั้งน้ี	 ในปี	 2560	 มีกรรมการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่หน้าที่

กรรมการจ�านวน	3	ท่าน	คือ	1)	นายอนันต	์เกตุพิทยา	2)	ผศ.อัศวิน	พิชญโยธิน	3)	นายอธิป	พีชานนท์	(รายละเอียด

โปรดดูหัวข้อ	:	การเข้าอบรมหลักสูตร	หรือ	เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ)	

5.23 การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน	 ซึ่งเป็นนโยบายป้องกันกรรมการ	 ผู้บริหารหรือ

พนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	 ซึ่งได้ก�าหนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณ	 (Code	 of	

Conduct)	คูม่อืกรรมการ	คูม่อืนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ	โดยมกีารเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ 

(www.supalai.com)	สร้างความมั่นใจได้ว่า	นโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ	และปฏิบัติงาน	สรุปรายละเอียดได	้ดังนี้

1.	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องไม่น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ	ที่

ตนได้รับทราบจากการ	ปฏิบัติหน้าที	่ไปซื้อ	หรือขาย	หรือเสนอซื้อ	หรือเสนอขาย	หรือชักชวนให้บุคคล

อื่นซื้อ	หรือขาย	หรือเสนอซื้อ	หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ	เพื่อ

ประโยชน์ของตนเอง	หรือบุคคลอื่น	และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	ต้องรักษาความลับและข้อมูลภายในในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบไม่ให้

ตกไปยังบุคคลอื่น	รวมทั้ง	บุคลากรของบริษัทฯ	ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3.	 บริษัทฯ	 มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	 โดยจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	

โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จ�าเป็นเท่าน้ัน	 และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน	

โดยเจ้าของข้อมูลต้องก�าชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4.	 การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ	ท่ีมอี�านาจหน้าที	่บุคลากรทัว่ไปไม่มหีน้าทีเ่ปิดเผย

ข้อมลู	เม่ือถกูถามให้เปิดเผยข้อมลูทีต่นไม่มหีน้าทีเ่ปิดเผย	ให้แนะน�าผูถ้ามสอบถามผูท้ีท่�าหน้าทีเ่ปิดเผย

ข้อมูลนั้น	เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง	และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5.	 พนักงานควรควบคุมบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน	 เช่น	 ท่ีปรึกษาทางการเงิน	

ท่ีปรึกษากฎหมาย	และ	ผู้สอบบญัชีรวมทัง้ผูร่้วมงานทีม่ส่ีวนร่วมในการท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัข้อมลูทีย่งัไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยูร่ะหว่างเจรจา	ซึง่เข้าข่ายการเกบ็รักษาข้อมลูภายใน	อันอาจมผีลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์	 หรือ	 บริษัทฯ	 เสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ	 บุคคลเหล่านั้น
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ต้องท�าสัญญาเก็บรักษาความลับ	 จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์

6.	 นอกจากข้อมลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว	บรษิทัฯ	ถอืว่าข้อมลูต่างๆ	ของบรษิทัฯ	เป็นข้อมลูทีใ่ช้ภายใน

เท่าน้ัน	 ซึ่งกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ต้องใช้ข้อมูลน้ันภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ

ตามที่ได้รับมอบหมาย

7.	 กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานทกุคน	มีหน้าทีใ่นการป้องกนัรกัษาข้อมลู	และไม่หาประโยชน์จากข้อมูล

ภายใน	แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ	ไปแล้ว	โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจาก

งาน	เพือ่ให้มกีารส่งมอบข้อมลูลับคืนบริษัทฯ	และเตือนพนักงานทีล่าออกถงึความรับผดิชอบในการรกัษา

ข้อมูลลับของบริษัทฯ	 ที่ยังคงอยู่ต่อไปภายหลังออกจากงานแล้ว	 โดยท�าเป็นหนังสือให้ลงนามรับทราบ							

ไว้ด้วย

8.	 กรรมการ	 และผู้บริหาร	 มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์	 และรายงานการเปล่ียนแปลงการ

ถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา	 59	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.2535	

ภายใน	3	วันท�าการ	นับจากวันที่ซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอน	ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	รวมทั้ง	ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วง	1	เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการ

เงินต่อสาธารณชน

9.	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ	

ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10.	บริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์	จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วง	1	เดือน

ก่อนทีง่บการเงนิหรอืข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน	และห้ามเปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นสาระส�าคญั

นั้นต่อบุคคลอื่น	โดยในช่วง	30	วันก่อนประกาศผลการด�าเนินงาน	เลขานุการบริษัท	จะท�าหนังสือแจ้ง

กรรมการ	ผู้บริหาร	และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน	ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก

หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

11.	บริษัทฯ	รณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อมีเหตุการณ์ส�าคัญ	เช่น	การออกหุ้นเพิ่มทุน	การออกหุ้นกู้	เป็นต้น

12.	บริษัทฯ	 ถือว่าการกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน	 การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับ

อนุญาต	 จนท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ	 และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งถือเป็นความผิดที่ต้องรับโทษ

ทางวินัย	และ/หรือรับผิดทางกฎหมาย

	 ทั้งน้ี	 ในปี	 2560	ที่ผ่านมา	 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	 ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 จึงไม่มีกรณี

ฝ่าฝืน	หรือ	ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
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5.24 การตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้จัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายในบริษัทฯ	 และเพื่อให้การท�างาน

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร	คณะกรรมการบรษิทัจงึก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน	 มีสายการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ท้ังน้ี	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท	 สามารถติดตามการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	การก�าหนดวัตถุประสงค	์ภารกิจหลัก	ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน	 อ�านาจหน้าที่	 และหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร	ซึ่งได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 โดยในปี	 2560	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบตามที่กฎบัตรของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้อย่างครบถ้วนเป็นอิสระ	 เท่ียงธรรม	 และเป็นไปตามท่ีจรรยาบรรณ	 และปณิธานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในก�าหนดไว	้สรุปสาระส�าคัญ	ได้ดังนี	้

 1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 

• โดยเน้นการให้บริการให้ความเช่ือถือ	 (Assurance	 Service)	 และการให้ค�าปรึกษา	 (Consulting	

Service)	 อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม	 เพื่อเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

ให้มีการก�ากับดูแล	 การบริหารความเสี่ยง	 และการควบคุมภายในที่ดี	 บรรลุวัตถุประสงค์การ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ	

• จัดท�าแผนงานตรวจสอบประจ�าปีเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 และความเสี่ยงที่ส�าคัญที่

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการ	Risk	–	Based	Audit	Plan	และปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ

งานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	(Standard	for	the	Professional	Practice	of	 Internal	Auditing)	

ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	(Compliance	Audit)

• เน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน	(Proactive	Preventive	Audit)

• มีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบ

 2. การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน

	 	 จัดให้มีการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	(Standard	for	the	

Professional	Practice	of	 Internal	Auditing)	และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทาง

วิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในรวมทั้งส่งเสริมให้ศึกษาต่อในวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 3. กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน

	 	 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน	 จัดท�าข้ึนเพ่ือให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัทฯ	 ได้มีความเข้าใจ

เกี่ยวกับสายการบังคับบัญชา	วัตถุประสงค์	ขอบเขต	ภาระหน้าที่	ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	และ

ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับการตรวจ	 โดยตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	

Corporate	 Governance)	 เพื่อเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานและการบริหารงานให้มีมาตรฐาน	

เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง	 และมีความน่าเช่ือถือ	 โดยด�ารงไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามเกียรติศักดิ์

แห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
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  3.1 วัตถุประสงค์

	 	 	 หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดต้ังข้ึน	 เพื่อให้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการควบคุมก�ากับดูแล

ให้ค�าแนะน�าปรึกษา	และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทฯ

  3.2  สายการบังคับบัญชา

1.	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	เป็นหน่วยงานอิสระ	ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.	 หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน	 และมีสาย

การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.	 การเสนอแผนการตรวจสอบประจ�าปีให้หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.	 หวัหน้าผูบ้ริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน	รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบน้ันๆ	 ต่อคณะกรรมการ

บริษัททุกครั้ง

  3.3 ภารกิจหลัก

1.	 ให้ค�าปรึกษาและให้ข้อมลูเกีย่วกบัการตรวจสอบ	ประเมนิการจดัการบริหารความเสีย่ง	ประเมนิ

การควบคุมภายใน	 รวมทั้งมาตรฐานการด�าเนินงาน	 หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 นโยบาย	

กฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคับ	เพือ่ปรับปรุงให้เกดิประสทิธภิาพ	ประสทิธผิลในกระบวนการก�ากบั

ดูแล	ท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	และความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศทางการเงิน	และการปฏิบัติ

งานแก่หน่วยงานภายใน

2.	 มุ่งที่จะฝึกฝน	 ส่งเสริมความรู้ของตนและองค์กร	 เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	 และวิชาการ

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในการให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน

  3.4  ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1.	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 มีขอบเขตการปฏิบัติงานในการให้ค�าปรึกษา	 และให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการตรวจสอบ	 การปฏิบัติงาน	 การประเมินปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการ

ความเสีย่ง	การควบคมุภายใน	หลกัการบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป	นโยบาย	ระเบยีบ	ข้อบังคบั	กฎหมาย	

กระบวนการก�ากับดูแล	 และวิธีการที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแก่หน่วยงานภายในองค์กร	 เพ่ือเพิ่ม

คุณค่า	และปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ให้บรรลุถึง

เป้าหมาย	และวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

2.	 การปฏิบัติภารกจิอ่ืนใดท่ีไม่ใช่งานตรวจสอบ	ต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบทกุคร้ัง
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  3.5  อ�านาจหน้าที่

1.	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	มอิีสระในการตรวจสอบการปฏบิตังิานทกุหน่วยงานภายในองค์กร

2.	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	สามารถเข้าถึงบุคคล	ข้อมูล	เอกสารหลักฐาน	และทรัพย์สินของ

พนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบนั้นๆ	ยกเว้น	ข้อมูลเงินเดือนบุคลากรในบริษัทฯ

3.	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ไม่มอี�านาจหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบาย	วธิปีฏบัิติงาน	และระบบ

การควบคมุภายใน	หรอืแก้ไขระบบการควบคมุภายใน	ซึง่หน้าทีดั่งกล่าวอยูใ่นความรับผดิชอบ	

ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	ผู้ตรวจสอบภายใน	มีหน้าที่เพียงผู้ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	อย่างไรก็ตาม

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสิทธิ	 และหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายของ	

บรษิทัฯ	หน่วยงานตรวจสอบภายในมสีทิธ	ิและหน้าทีใ่นการสอบทานการปฏบิตัติามนโยบาย

ของบริษัทฯ	 เพ่ือประเมินความเพียงพอ	 และประสิทธิผลของการควบคุม	 เพื่อตอบสนองต่อ

ความเสี่ยง

4.	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติงานตรวจสอบ	ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน

5.	 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสิทธิเข้ารับการอบรม	หรือเข้าร่วมกิจกรรม	เพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

6.	 ในกรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดหรือการปฏิบัติงานอ่ืนใดของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน	 มีความจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะ

เรื่อง	 ให้หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ	

และเสนอคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ	 เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือด�าเนินการว่าจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้

  3.6 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.	 จัดท�าแผนตรวจสอบประจ�าปี	 เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 และต้อง

ปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบประจ�าปี

2.	 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขต

ความรับผดิชอบในการด�าเนินงานของบรษิทัฯ	และต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

3.	 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ	 ด้วยเทคนิค	 และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป	 ปริมาณมากน้อยตามความจ�าเป็นและเหมาะสม	 โดยค�านึงถึง

ประสทิธภิาพของระบบการควบคมุภายใน	และความส�าคญัของเรือ่งทีต่รวจ	รวมทัง้วิเคราะห์	/	

ประเมินผลการบริหารงานและการปฏบัิติงานของหน่วยรับตรวจ	โดยพจิารณาจัดล�าดับกจิกรรม

ที่จะตรวจสอบ	และเวลาในการด�าเนินการให้พิจารณา	จากความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญ
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4.	 จัดท�าแนวการตรวจสอบ	(Audit	Program)	โดยใช้	Risk	Based	Approach	ซึง่ครอบคลุมความเส่ียง

ด้านกลยทุธ์	ความเสีย่งด้านการปฏบิติังาน	ความเสีย่งด้านการเงนิ	ความเสีย่งด้านกฎระเบียบ	

และความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.	 จัดให้มีการประเมินความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ	เป็นประจ�าทุกปี	พร้อมตรวจสอบ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และกิจกรรมการปฏิบัติงาน	 ให้เป็นไปตาม

นโยบาย	กฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ค�าสัง่	ตลอดจน	ตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าทีง่าน	การดูแล

รักษาทรัพย์สิน	และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.	 ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบ		 และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข	

เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	 และประหยัด

ยิ่งขึ้น	ตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของ	COSO	(COSO	Framework	:	The	Committee	

of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission)	ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับสากล

ที่เผยแพร่วิธีการและกรอบแนวคิดการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ	 รวมถึงรายงานความ

เพยีงพอและประสทิธผิลของมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รปัช่ันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

7.	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานผู้รับตรวจ	

โดยน�าข้อความเห็นที่ได้รับมาพัฒนา	 ปรับปรุงการให้บริการ	 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การ

ตรวจสอบภายใน	อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	 ติดตาม	ประเมินผล	การปฏบัิตติามข้อสรุปทีห่ารอืร่วมกนั		เพือ่ให้มัน่ใจว่า	หน่วยงานผูรั้บตรวจ

ได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องตามที่หารือร่วมกัน	

9.	 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย	และเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ

10.	ประเมินความเสี่ยงในทุกกระบวนการของบริษัทฯ	 ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น	รวมทั้งจัดให้มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

11.	ตรวจสอบการปฏบัิตติามมาตรการ	หลกัปฏบัิติ	และการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 ส�าหรับทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	 รวมถึงการควบคุมภายใน

ด้านการเงนิ	–	บญัชี	และการเกบ็บันทกึข้อมลู	เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารควบคมุเกีย่วกบัการป้องกนั

การทุจริตคอร์รัปชั่น

12.	รับเร่ืองร้องเรียนทุจริตและสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร

ระดับสูงมอบหมาย	เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

13.	ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใด	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
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 4. รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี	 9	 กันยายน	 2551	 ครั้งที่	 8/2551	 ได้แต่งต้ัง	

นางสาวธูปทอง	หิรัณยานุรักษ์	เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	ตั้งแต่วันที	่18	สิงหาคม	2551	เนื่องจากมีคุณวุฒิ

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน	 เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ด้านตรวจสอบภายใน	ได้แก่	มาตรฐานการตรวจสอบภายในระดับสากล	การพัฒนาแนวการตรวจสอบ	การตรวจสอบ

ทุจริต	 การประเมินระบบการควบคุมภายใน	 และการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง	 COSO	 ERM	 จึงเห็นว่า	 มีความ

เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ	โดยมีบทบาทหน้าที	่และความรับผิดชอบ	ดังนี้

	 	 1.	 ปฏิบัติหน้าที่	 “ผู้ตรวจสอบภายใน”	 มีความรับผิดชอบตามกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน	 ที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 2.	 ปฏบัิติหน้าที	่“เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ”	โดยจดัประชุม	จดัท�าเอกสารประกอบการประชุม	

และบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5.25 งานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

	 บริษทัฯ	ให้ความส�าคญักบัการปฏบัิติตามกฎเกณฑ์	(Compliance)	ซึง่เป็นกลไกหน่ึงทีส่�าคัญทีจ่ะช่วยให้ทกุๆ	

กระบวนการและข้ันตอนการท�างานของบรษิทัฯ	มคีวามถกูต้อง	รอบคอบ	รวมทัง้	ส่งเสรมิให้บรษิทัฯ	สามารถด�าเนินงาน

ตามแผนกลยทุธ์	บรรลเุป้าหมาย	และมกีารปฏบิติัให้เป็นไปตามกฎระเบียบ	ข้อบงัคบับรษิทั	และข้อบังคับของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	โดยมีการก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ	อันประกอบด้วย

• เลขานุการบริษัท	 มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล	ติดตามให้บริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเป็น

บริษัทจดทะเบียน	 รวมทั้งระเบียบบริษัท	 ข้อบังคับบริษัทฯ	 และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม	ติดตาม

ข้อมลู	เกีย่วกบักฎระเบยีบภายนอกทีเ่กีย่วข้อง	การสือ่สาร	ให้ความรู	้ค�าปรึกษา	เรือ่งกฎระเบียบภายนอก

ด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน

• ฝ่ายนติิกรรม	มหีน้าทีร่บัผดิชอบก�ากบัดูแลงานด้านกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิของบริษทัฯ	

และใหค้วามรู	้ค�าปรกึษากับหน่วยงานภายในประเดน็ต่าง	ๆ 	เพือ่ใหก้ารด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ	เป็นไป

ตามกฎหมายของหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง

• หน่วยงานตรวจสอบภายใน	มีหน้าทีร่บัผดิชอบในการประเมนิประสทิธภิาพและความเพยีงพอของระบบ

การควบคุมภายใน	ตรวจสอบ	และติดตามให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบภายในของบริษัทฯ

• ฝ่ายระบบคุณภาพ	 มีหน้าที่ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัติ	 (Procedure)	 วิธีปฏิบัติ

งาน	 (Work	 Instruction)	 และเอกสารอ่ืน	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติ

งาน	 และมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อน�าไปสู่การแก้ไข	 ป้องกัน	 และปรับปรุงพัฒนาระบบงาน

ให้ดีขึ้น	เพื่อให้มั่นใจว่า	ระบบการบริหารงานของการวางผัง	ออกแบบ	ก่อสร้าง	ขาย	และบริหารชุมชน	

มีความเหมาะสม	ครอบคลุม	และมีการด�าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ	และข้อก�าหนดมาตรฐาน

สากล	ISO	9001	:	2008
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5.26 ค่าสอบบัญชี 

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ซึ่งเป็นส�านักงานสอบบัญชีที่

ผู้สอบบัญชี	 ประจ�าปี	 2560	 รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	มีจ�านวนเงินรวม	3,680,000	บาท

	 ทั้งน้ี	 บริษัทที่เป็นส�านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์	 หรือส่วนได้เสียใดๆ	 กับบริษัทฯ	 /	

ผู้บริหาร	 /	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ	 มีคุณสมบัติที่ได้รับ

การยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• ค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2560

1.	 ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	และงบการเงินรวม	2,450,000	บาท

2.	 ค่าสอบบัญชีประจ�าปีและรายไตรมาส	 ของบริษัทย่อย	 จ�านวน	 4	 บริษัทและงบการเงินรวม	

1,230,000	บาท

  รวมค่าสอบบัญชี บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทั้งหมด 3,680,000 บาท

• ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

	 	 -	ไม่มี	-	

5.27 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

	 คณะกรรมการบรษิทั	ศุภาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)	ตระหนกัถงึความส�าคญัของธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม	เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า	ธรรมาภิบาลที่ดีจะ	

1.	 ช่วยเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี	มีความโปร่งใส	ตรวจสอบได	้ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ	มีศักยภาพ

ในการแข่งขันในระยะสั้นและระยะยาว	 อันน�าไปสู่ความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและขจัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

2.	 ช่วยสร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 รวมถึง	 สถาบันการเงิน	 พันธมิตร

ทางธุรกิจ	 ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ผ่านการสื่อสารท่ีชัดเจน	 โปร่งใสอย่างเท่าเทียมกัน	 และสร้างมูลค่า

เพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว	โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ

3.	 เป็นเครือ่งมอืในการวัดผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ	และตรวจสอบการท�างานต่างๆ	เพือ่ปรับปรุงแก้ไข

การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 	 ดังนัน้	จงึก�าหนดคู่มือนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ	และจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนกังาน	

(Code	 of	 Conduct)	 ขึ้น	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด	ทั้งน้ี	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	

ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	มีการสอดส่อง	ดูแล	ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการก�ากับดูแล



243รายงานประจำาปี 2560

กจิการทีดี่	จรรยาบรรณของกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังาน	(Code	of	Conduct)	และเสริมสร้างบรรยากาศในการท�างาน

ให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	 ขณะเดียวกันมีการมุ่งมั่นที่จะป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณเกิดขึ้น	

และหากเกดิกรณมีไิด้มกีารปฏบิติัหรือฝ่าฝืน	มกีารพิจารณาและก�าหนดบทลงโทษตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	

โดยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร	 และพนักงาน	 รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติ

ตามแนวทางดังกล่าว	ทั้งนี้	ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ	(www.supalai.com)

• การก�าหนดค�าขวัญการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดค�าขวัญการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ภายใต้หลักคิดที่ว่า	 “	 Supalai	 GREAT”	 เพื่อให้

มีแนวทางวิถีการท�างานร่วมกัน	 มีทิศทางสอดคล้องกัน	 เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ	 วัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง	

อันประกอบด้วย

การคิดดี	 พูดดี	 ท�าดี	 เป็นพ้ืนฐานการคิดบวก	พนักงานสามารถน�ามาปรับใช้ในการปฏิบัติ
งาน	การแก้ไขปัญหาในงานได	้ช่วยลดความขัดแย้ง	ท�าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็น
ไปอย่างราบรื่น	และประสบผลส�าเร็จ

การมีจิตส�านึกต่อการกระท�า	 เป็นการมุ่งมั่นและทุ่มเทในการด�าเนินธุรกิจอย่างเต็มความ
สามารถ	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 รวมทั้งต้องเรียนรู้	 เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ	 เพื่อให้									
การด�าเนินธุรกิจเกิดประโยชน์	และมีคุณภาพดีขึ้นตลอดเวลา

การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและยึดมั่นในคุณธรรม	 เป็น	 การด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	 และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ	 และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติต่อมีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน	โดยไม่ค�านึงถึงเพศ	อายุ	เชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา													
ความเชื่อ	ความคิดเห็นทางการเมือง

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นการเอาใจใส่	 ส�านึกระลึกและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ	
รัดกุม	 และพร้อมยอมรับผลจากการกระท�าต่างๆอย่างกล้าหาญ	 รวมท้ังยึดถือปฏิบัติ																
ตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์ข้อบังคับ	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โปร่งใส	เปดิเผยขอ้มลู	และตรวจสอบได้	เป็นการมุง่มัน่ด�าเนินธรุกจิด้วยเจตนารมณอั์นบริสทุธิ์
มีหลักฐานการอ้างอิง	และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้

• การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

	 	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย	 โดยมีการคัดเลือก

กรรมการบริษทัทีม่คีวามรู้	ความสามารถ	คณุวุฒ	ิและประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัลักษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทั

ย่อย	เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการทีม่อี�านาจในการควบคมุของบรษัิทย่อย	ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว	และในกรณีบริษัทย่อย	มีเรื่องส�าคัญ	เช่น	การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน	การเลิกบริษัทย่อย	และบริษัท

ร่วม	จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อนทกุคร้ัง	และมกีารก�ากบัดแูลให้การด�าเนนิการของบริษทัฯ	

และบริษทัย่อย	เป็นไปโดยโปร่งใส	จงึก�าหนดให้มกีารใช้ผูส้อบบัญชีจากจากส�านักงานสอบบัญชีเดียวกนักบับริษทัฯ	เพือ่

ให้ผูส้อบบัญชสีามารถการตรวจสอบรายการท�าธรุกรรมต่างๆ	รวมทัง้แสวงหาหลกัฐานทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอในการ

แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม	ซึง่ทีผ่่านมาคณะกรรมการบริษัทมมีติเหน็ชอบให้	แต่งต้ังกรรมการบริษัท	โดยมขีอบเขต

อ�านาจหน้าที่	ความรับผิดชอบ	ดังนี้	

G
(Good)

R
(Responsibility)

A
(Accountability)

T
(Transparency)

E
(Equitable Treatment & Ethics)



244 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)

1.	 ก�ากับดูแลให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานมีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ	นโยบายต่างๆ	 ตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และนโยบายต่าง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	

ซึง่เป็นหลกัเกณฑ์เดยีวกนักบัทีบ่ริษทัฯ	น�ามาใช้ปฏบิติั	โดยในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้มกีารสือ่สารคูม่อื

จรรยาบรรณ(ฉบบัย่อ)ให้บริษทัย่อย	และเผยแพร่	E-news	ข่าวสารการก�ากบัดแูลกจิการ	การบรหิาร

ความเสี่ยง	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ผ่านตัวการ์ตูนปู่ธรรม	ย่าเตือน	หนูดี	เพื่อให้บริษัทย่อย

น�าไปใช้เป็นแนวทางการปฏบัิต	ิทัง้น้ี	ฝ่ายทรพัยกรมนษุย์ของบริษทัย่อยแต่ละแห่งได้ด�าเนินการก�ากบั

ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ	แสดงภาพได้ดังนี้

  

2.	 ควบคมุให้มีการจัดเกบ็ข้อมูล	การบันทกึบัญชี	และมีข้อบงัคบัในเร่ืองการท�ารายการเกีย่วโยง	การได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 หรือการท�ารายการส�าคัญอ่ืนใดของบริษัทย่อยอย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	

พร้อมทั้งจัดท�างบการเงินภายในนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ	 เพื่อ

ให้งบการเงินของบริษัทย่อยสามารถน�ามาจัดท�างบการเงินรวมได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

3.		คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน	สอบทานการปฏบัิติงานในบริษทั

ย่อยโดยใช้วิธ	ีRisk	Based	Approach	ตามแต่ละกรณี	ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่า	บริษัทย่อยมีระบบการ

ควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ	เหมาะสม	และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่น�าเสนอความเหน็ต่อ

คณะกรรมการบริษัทต่อไป

4.	 จดัให้มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิของบริษทัย่อย	เสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน

	 	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์การส�ารวจโครงการการก�ากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเน่ือง	 อนึ่ง	 อาจยังไม่ครอบคลุมในบางหลักเกณฑ์	 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ	 ได้ด�าเนิน

การในแนวทางอ่ืนๆ	 ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ก�าหนด	 โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความ

สมเหตุสมผล	 และความเหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ	

บริษัทฯ	และค�านึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	เรื่องที่บริษัทฯ	ยังไม่ได้ปฏิบัติมีดังนี	้
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  1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

	 	 	 ทั้งนี้	 หากเลือกต้ังกรรมการใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม	 (Cumulative	 Voting)	 อาจท�าให้

ตัวแทนกรรมการที่ได้รับเลือกมามีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับ	 Board	 Skill	 Matrix	 ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการสรรหา

กรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 รวมถึงแนวทางการบริหารงานของกรรมการที่ได้รับเลือกมาอาจท�าเพื่อ

ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพียงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง	 โดยไม่ได้ท�าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม	 ซึ่งจะน�าไปสู่การ

ความแตกแยกสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	และผู้บริหารซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารในทิศทางเดียวกัน

  2. การจัดท�ารายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)

	 	 	 เน่ืองจากบริษัทฯ	 จัดท�ารายงานประจ�าปีตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในขณะท่ี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Sustainability	development	report)	จัดท�าตามแนวทาง	Global	Reporting	 Initiative	

Version	4.0	(GRI	G4)	จึงน�าเสนอให้ผูใ้ช้ข้อมลูสามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างละเอียดทัง้ข้อมลูทางด้านการเงนิ	และข้อมลู

ที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน	ซึ่งได้บรรจุลงแผ่นซีดี	น�าส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	และผู้ใช้ข้อมูลสามารถ

ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ได้

  3. ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้เกิน 9 ปี นับแต่           

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

	 	 	 บริษัทฯ	มีกรรมการอิสระจ�านวน	5	คน	มีวาระด�ารงต�าแหน่งน้อยกว่า	6	ปี	 จ�านวน	2	ท่าน	และ

มากกว่า	9	ปี	จ�านวน	3	ท่าน	อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริษัท	

เห็นว่า	 กรรมการอิสระของบริษัทฯ	 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	เป็นบคุคลทีม่คีวามรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธรุกจิ	มกีารแสดง

ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ	และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี	ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละคนก็ได้

พิสูจน์แล้วว่า	 ได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญกับ

บริษัทฯ	แต่อย่างใด

	 	 	 ทั้งนี	้คณะกรรมการบริษัท	จะพิจารณาทบทวนเรื่องที่บริษัทฯ	ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี



นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) กระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2536 

โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ที่ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ

เปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่อนักลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงถึงผลการด�าเนินงานและแนวโน้ม

ทางด้านรายได้และการพฒันาโครงการในอนาคตของบริษทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่าง

เท่าเทียมกัน สม�า่เสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยนักลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของ 

บริษัทฯได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.supalai.com ซ่ึงมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีได้ปรับปรุงให้

ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

โดยบริษัทฯ ได้มีการน�าเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนเป็นระยะๆ อย่างสม�่าเสมอในรูปของการ

จดักจิกรรม “Analyst Meeting” และเข้าร่วมกจิกรรม “Opportunity Day” กบัตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นประจ�า

ทุกไตรมาส รวมไปถึงมีการเข้าร่วม Roadshow และ Conference ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ 

รวมไปถึงการนัดหมายท�า “Company Visit” และ “Conference Call” กับนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 อีเมล์ : ir_spali@supalai.com หรือผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com
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ระบบคุณภาพ

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 ที่มีการด�าเนินงานตามระบบ

บรหิารงานคณุภาพและข้อก�าหนดมาตรฐานสากล โดยให้ความส�าคัญในทกุกระบวนการตัง้แต่การวางแผน การควบคุม 

การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมลู เพือ่น�าไปสูก่ระบวนการปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้ดียิง่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ 

มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค และเพื่อให้ถูกต้องตรงตาม

ข้อก�าหนดของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ ข้อตกลงทีท่�ากบัลูกค้าเป็นส�าคญั ดังทีบ่รษิทัฯ ได้มกีารประกาศเจตนารมณ์ไว้

ในนโยบายคุณภาพ และสือ่สารให้พนักงานทกุคนทราบและถอืปฏบิติัอย่างเคร่งครัด คอื “บรษิทั ศุภาลัย จ�ากดั (มหาชน) 

เน้นพัฒนา “คุณภาพ” ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริการชุมชน ให้ตรง

ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า” 

กว่า 28 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน กล่าวคือ มีผลก�าไร

ที่เติบโต มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และมีความชอบธรรมทางสังคม โดยความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนในการ

บริหารงานของบริษัทฯ คือ การน�าระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 มาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่ส�าคัญที่ท�าให้

บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น มีการก�าหนดมาตรฐานการท�างานที่ช่วยเสริมสร้างให้พนักงานทุกคน

และทุกหน่วยงานมีมาตรฐานการท�างานเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตามก�าหนดเวลา 

โดยบ้านและห้องชุดของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกข้ันตอน และเพื่อสร้างความม่ันใจในคุณภาพสินค้า 

บริษัทฯ ได้มอบใบรับประกันบ้านหรือห้องชุดให้กับลูกค้าทุกราย
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วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ต้ังแต่

ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มิได้หยุดย้ังที่จะพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น

อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ 

ISO 9001 ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย ทั้งในส่วน

ของโครงการบ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุด ซึ่งการขอการรับรองระบบของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2545 บริษทัฯ ได้รบัการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:1994 จากส�านักงานรับรองระบบ

คุณภาพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ Energy & Environmental Accredited 

Quality Assessment (EAQA) ส�าหรับโครงการบ้านจัดสรร โดยได้มีการก�าหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 

วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objectives) คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) หลักปฏิบัติ (Procedure) และวิธีปฏิบัติ

งาน (Work Instruction) ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของระบบ ISO 9001:1994 ด้วย

วันที่ 1 มีนาคม 2546 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากส�านักงานรับรองระบบ

คุณภาพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ Energy & Environmental Accredited 

Quality Assessment (EAQA) 

วันที่ 15 สิงหาคม 2550 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 ไปยัง “โครงการ

อาคารชดุ” ท�าให้บรษิทัฯ เป็นบรษิทัพัฒนาอสงัหารมิทรัพย์บรษิทัแรกและบริษทัเดียวในประเทศไทย ทีไ่ด้รบัการรับรอง

ระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ทัง้ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด 

ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย

วันที่ 26 มีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท บูโร เวอริทัส 

เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVC)) 
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และเม่ือวันที ่25 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดบั 1 ในโครงการ “BV สญัลักษณ์แห่งความ

มั่นใจ ในมาตรฐานระดับสากล” จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้

เห็นถึงการให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 โดยมีการน�าเครื่องหมายการรับรองไป

ใช้อย่างถกูต้อง และยงัมคีวามสวยงาม มคีวามคดิสร้างสรรค์ และสามารถน�าไปสือ่สารต่อลูกค้าและผูส้นใจได้เป็นอย่างดี 

การด�าเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่ส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯ ก้าวสู่

ความเป็นมาตรฐานสากลมากขึน้ และน�าไปสูก่ารพฒันางานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื รวมถงึการมส่ีวนร่วมของพนกังาน

ทุกคนที่มีการท�างานเป็นทีมและช่วยกันสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การท�างานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดย

ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัติ (Procedures) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instructions) ระเบียบปฏิบัติงาน 

และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และมีการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการ

ด�าเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารงานยังคงมีความเหมาะสม และครอบคลุมเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้

เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการน�าไปปฏิบัติ

ปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือรองรับการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 

ในปี 2561 ดังนี้

1) ก�าหนดหัวข้อบริบทองค์กรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์คุณภาพ กลยุทธ์ และผลกระทบต่อความสามารถของ

องค์กรในการบรรลผุลลพัธ์ตามทีค่าดหวังต่อระบบการบรหิารคณุภาพ ซึง่พิจารณาจากประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง

กับกฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน การตลาด วัฒนธรรม สังคม สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ รวมทั้ง

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าองค์กร วัฒนธรรมองค์กร องค์ความรู้ และสมรรถนะขององค์กร

2) ก�าหนดหวัข้อผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องในระบบบรหิารคุณภาพของบรษัิทฯ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผูถ้อืหุน้ / 

นักลงทุน ชุมชน / สังคม สิ่งแวดล้อม คู่ค้า / ร้านค้า / ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ธนาคาร รวมถึงคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ที่กระทบต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกับข้อตกลงที่มีไว้กับลูกค้า ข้อก�าหนดของกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) ก�าหนดองค์ความรู้องค์กรที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินงานของกระบวนการต่างๆ มิให้สูญหายไป รวมทั้ง 

การก�าหนดวิธีการเก็บรักษา การเข้าถึง วิธีการสื่อสาร และการทบทวนองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

4) พิจารณาความเสีย่งและโอกาสในทกุกระบวนการของระบบบริหารคณุภาพ เพือ่ให้พนักงานทกุคนรบัทราบ

วิธีการจัดการความเสี่ยงและเล็งเห็นโอกาสที่จะน�าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบ

บริหารคุณภาพสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้

5) ทบทวน “นโยบายคุณภาพ” ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย บริบทขององค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุนทิศทาง

กลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับข้อก�าหนด ISO 9001:2015

6) ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit / IQA) ตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน 

ISO 9001:2015

7) จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงระบบคุณภาพ (Management Review Committee) เพื่อทบทวน

ระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
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การด�าเนินงานในระบบ ISO 9001 ของบริษัทฯ ใช้หลักการบริหารคุณภาพ 7 ประการ มาเป็นแนวทางใน

การจัดท�าระบบ ได้แก่

1) องค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Organization)

2) ภาวะผู้น�า (Leadership)

3) การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Involvement of People)

4) การด�าเนินงานเป็นกระบวนการ (Process Approach)

5) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

6) การใช้ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ (Factual Approach to Decision Making)

7) ความสัมพันธ์กบัผูส่้งมอบโดยการได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั (Mutually Beneficial Supplier Relationships)

อีกทั้ง ยังมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง และมีเครื่องมือที่จะน�าไปสู่

การปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหลายๆ เรื่องอาทิเช่น 

1. การก�าหนดตัวช้ีวดัผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) ให้ทกุหน่วยงานท�าการวัดผลการปฏบิติังาน 

เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด�าเนินงาน และเกิดแรงกระตุ้นให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตาม

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยวัดผลตั้งแต่กระบวนการวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย การบริการหลังการขาย 

บริษทัฯ ยงัมกีารทบทวนตวัช้ีวัด (Indicators) และเป้าหมาย (Target) ของทกุกระบวนการเป็นระยะ เพือ่ให้สอดคล้อง

กับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นการวัดผลในหลักการ “ลูกค้าคือ

บุคคลส�าคัญ” ทั้งลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพและการบริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น :-

• การวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า ในด้านต่างๆ เช่น การบริการหลังการขาย การบริการงานซ่อม การ

บริหารจัดการโครงการ การให้ข้อมูลและความรวดเร็วในการให้บริการ ฯลฯ เพื่อให้ฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง

น�าไปเป็นตวัวัดผล และประเมนิความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ต่ีอคุณภาพของบ้าน ห้องชุด และการให้บริการ

ของพนักงาน ที่จะท�าให้บริษัทฯ ทราบถึงจุดที่ต้องปรับปรุง และความต้องการ รวมถึง ความคาดหวังของ

ลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ เพื่อน�ามาปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

• การวัดผลกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพ่ือให้ทุกหน่วยงานตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า

และด�าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้น�าข้อมูลการ

ร้องเรียนจากลูกค้ามาวิเคราะห์ปัญหา ก�าหนดแนวทางการป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ�้าอีก และมีการติดตาม

ผลการปฏบัิตกิารแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยผูบ้ริหารอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ บริษทัฯ ได้ก�าหนดไว้

เป็นหลกัปฏบัิติ (Procedure) และสือ่สารให้พนักงานทกุคนรบัทราบและถอืปฏบัิติตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้

• การวัดผลกระบวนการส่งมอบบ้าน ห้องชุด ให้กับลูกค้า โดยวัดผลด้านคุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบ

ให้เป็นไปตามก�าหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
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• การวัดผลกระบวนการที่เป็นลูกค้าภายในซึ่งกันและกัน เน้นการวัดผลที่ปัจจัยน�าเข้า (Input) กระบวนการ 

(Process) และผลงาน (Output) โดยควบคุมการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนด เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่างานนั้นๆ จะเป็นปัจจัยน�าเข้า (Input) ที่มีคุณภาพของกระบวนการถัดไป 

2. การก�าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบมาตรฐาน ISO 9001 อย่างต่อเน่ือง 

โดยการปรับปรุงพัฒนาที่เป็นผลมาจากการด�าเนินการ ดังนี้คือ :-

• การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

• การวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs : Key Performance Indicators) 

• การส�ารวจข้อมูล และการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า 

• การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบงานตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามระบบ ISO 9001 

ทัง้จากผูใ้ห้การรับรองระบบ (Certify Body) และผูต้รวจประเมนิภายในของบริษทัฯ (Internal Quality Auditor)

• ก�าหนดให้มีการทบทวนระบบ และกระบวนการบริหารงานในหลักปฏิบัติ (Procedures) วิธีปฏิบัติงาน 

(Work Instructions) ระเบียบปฏิบัติงาน และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการ

บริหารงานยังคงความเหมาะสม มีความครอบคลุมเพียงพอ และมีการปรับปรุง พัฒนาระบบงานอย่าง

ต่อเนื่อง

3. การน�า Competency มาใช้ในองค์กร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

ความช�านาญ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของแต่ละต�าแหน่งงาน รวมทั้ง การให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสร้าง

แรงจงูใจในการท�างาน โดยเน้นเร่ืองการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน (Employee Development Plan) 
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4. การก�าหนดเกณฑ์การคัดเลือก การจดัจ้าง การควบคมุการด�าเนนิงาน และการประเมนิผลผูร้บัจ้างภายนอก

ครอบคลุมทกุกระบวนการทีบ่รษิทัฯ จัดจ้าง เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูรั้บจ้างภายนอกทีบ่ริษทัฯ จัดจ้างมคีณุภาพ และคุณสมบัติ

ตามที่บริษัทฯ ก�าหนด

5. การควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดับสูงในหลายรูปแบบ อาทิเช่น 

• การตรวจติดตามระบบ ISO 9001 โดยบริษัทผู้ให้การรับรองระบบ (Certify Body) 

• การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน โดยพนักงานทีไ่ด้รับการแต่งต้ังจากบริษทัฯ (Internal Quality Audit / IQA) 

• การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) 

6. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งพนักงานในฝ่ายต่างๆ ให้เป็นผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9001 ของบริษัทฯ (Internal 

Quality Audit / IQA) พนักงานจึงมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ

มั่นใจให้กับผู้บริหารและลูกค้า ว่าการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนมีความสอดคล้องกับข้อก�าหนดมาตรฐาน ISO 9001 

และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ อีกทั้ง การตรวจฯ ดังกล่าว ผู้ตรวจประเมินระบบภายในของ 

บริษัทฯ จะมีการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของฝ่ายต่างๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง จึงท�าให้ทั้ง

ผู้ตรวจฯ และผู้รับการตรวจฯ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีความเข้าใจในกระบวนการท�างานระหว่างฝ่ายงานซึ่งถือเป็น

ลูกค้าภายใน ท�าให้การประสานงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

นอกจากนี ้บริษทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายในด้านการให้ความส�าคญักบัลกูค้าทกุราย โดยจดัท�าป้ายค�ากล่าว “ลูกค้าคอื

บุคคลส�าคญั ของ ท่านมหาตมะ คานธ”ี ติดตัง้ไว้ในทกุโครงการ เพือ่ให้พนกังานทกุคนยดึถอืเป็นแนวทางการด�าเนินงาน 

และการบริการที่ดีต่อลูกค้าที่ถือเป็นบุคคลส�าคัญของบริษัทฯ

และเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า บริษทัฯ ได้ก�าหนดให้มช่ีองทางหลายช่องทางทีล่กูค้าสามารถ

สื่อสารกับบริษัทฯ ได้ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนด้านสินค้าและบริการ อีกทั้ง ผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษทัฯ ได้ให้ความใส่ใจในทกุกระบวนการอย่างใกล้ชิด รวมถงึการเข้าเยีย่มชมโครงการต่างๆ อย่างสม�า่เสมอ 

เพื่อเข้าถึงปัญหา อันจะน�าไปสู่มาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ 

มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง อันจะน�าไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการ

และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2560

บริษัทเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่า
รายการ 

(ล้านบาท)

ความเห็น
คณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจำาเป็น
และความสมเหตุสมผล ปี 2560

1. บริษัท ดูราฟลอร์ จำากัด

ประเภทธุรกิจ

ขายวอลล์เปเปอร์และแผ่น

พื้นดูราฟลอร์

เป็นบริษัทที่มีกรรมการ

ร่วมกับ SPALI 1 ท่าน คือ 

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม 

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

SPALI ซ้ือวอลล์เปเปอร์ 

และแผ่นพื้น ดูราฟลอร์  

เฉพาะรุ่นที่ SPALI กำาหนด

เจ้าหนี้การค้า

เป็นเจ้าหนีก้ารค้าทีเ่กดิขึน้

จากการซ้ือวอลล์เปเปอร์

และแผ่นพื้น ดูราฟลอร์

เฉพาะรุ่นที่กำาหนด

148.05

21.7

รายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการ

ค้าในลักษณะเดียวกับที่ วิญญูชน

จะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดียวกัน ที่ราคาและ

เงื่อนไขปกติที่ผู้ขายเสนอให้กับลูกค้า

ทั่วไป ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้า

ที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

2. บริษทั ผลิตภณัฑต์ราเพชร 

จำากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ขายกระเบื้องหลังคา

เป็นบริษัทที่มีกรรมการ

ร่วมกับ SPALI 1 ท่าน คือ

นายประกิต ประทีปะเสน 

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

SPALI ซื้อกระเบื้องหลังคา 

เฉพาะรุ่นที่ SPALI กำาหนด

เจ้าหนี้การค้า

เป็นเจ้าหน้ีการค้าที่ เกิด

ขึ้นจากการซื้อกระเบ้ือง

หลังคา เฉพาะรุ่นที่ SPALI 

กำาหนด

88.03

17.2

รายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการ

ค้าในลักษณะเดียวกับที่ วิญญูชน

จะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดียวกัน ที่ราคาและ

เงื่อนไขปกติที่ผู้ขายเสนอให้กับลูกค้า

ทั่วไป ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้า

ที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญติัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 ระบุว่า “กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะกระทำาธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับ

อนุมัตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัแล้ว เว้นแต่ธรุกรรมดงักล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกบัทีวิ่ญญชูน

จะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว”

จากข้อกำาหนดข้างต้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำาหนดว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยที่จะทำาธุรกรรมกับกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ธรุกรรมเหล่าน้ันต้องเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าทัว่ไปหรือเป็นการทำาธรุกรรม

ที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจ

ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้ว

แต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และจะต้องผ่าน

การพิจารณาของกรรมการบริษทั นอกจากน้ี บรษิทัฯจะจดัทำารายงานสรปุการทำาธรุกรรมทีม่ขีนาดเกนิกว่า 20 ล้านบาท 

เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ 

ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำากับดูแลกำาหนด กล่าวคือ บริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อยจะทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ก็ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ และได้รับอนุมติัจากคณะกรรรมการบริษัท และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน

ทำารายการ ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด อย่างไรก็ตามรายการที่กรรมการ

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการ

ซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องน้ัน ทั้งน้ีในการดำาเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะ

เป็นการมอบอำานาจทีท่ำาให้ผูรั้บมอบอำานาจสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรือบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยี หรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
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นโยบายหรือแนวโน้มในการทำารายการะหว่างกันในอนาคต

บริษทัฯ มนีโยบายในการทำารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในปัจจบัุนต่อไปในอนาคต ภายใต้กรอบการกำากบัดูแลกจิการ

ทีด่ ีโดยจะกำาหนดเงือ่นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินธรุกจิปกติ และเป็นราคาตลาดซึง่สามารถเปรียบเทยีบ

ได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสม

ของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำารายการระหว่างกันด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง

การปฏบิติัตามข้อกำาหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการทำารายการเกีย่วโยงและการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สนิทีส่ำาคัญ

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญ

ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

ตามแต่กรณี ทั้งน้ี บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

สำาหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคตแก่บริษัทย่อย บริษัทฯ จะพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน 

ผลการดำาเนินงาน และความสามารถในการชำาระเงิน เป็นต้น ทั้งน้ีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย

เหล่านี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาทั้งผลดีและผลเสียว่า หากบริษัทฯ ไม่ให้ความช่วยเหลือบริษัทย่อยเหล่านี้ก็จะไม่สามารถ

ดำาเนินธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ได้คำานึงถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีอำานาจในการควบคุม

การบริหารเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยทางการเงินแก่บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่

บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงนิของบรษัิท ศุภาลยั จ�ากดั (มหาชน) และงบการเงนิรวมของบริษทั 

ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินนี้

จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบัญญติัวิชาชพีบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก�าหนด

ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยเลือก

ใช้นโยบายการบญัชีทีเ่หมาะสมและถอืปฏบัิติอย่างสม�า่เสมอ และใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวังและประมาณการทีดี่ทีส่ดุ

ในการจัดท�า รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์

ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ในอันที่จะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกัน

การทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ และได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 

กรรมการที่เป็นอิสระก�ากับดูแล ท�าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการ

ควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว 

งบการเงนิของบริษทัฯ และงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบ โดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต

ที่เป็นอิสระ คือ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ในการตรวจสอบน้ันทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและ

เอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม และ

สามารถสร้างความเช่ือมัน่ได้อย่างมเีหตผุลว่างบการเงนิของบรษิทั ศุภาลัย จ�ากดั (มหาชน) และงบการเงนิรวมของบริษทั 

ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถูกต้องตามที่

ควรในสาระส�าคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

      

    

      

	 (ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม)

 ประธานคณะกรรมการบริษัท

  บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) 

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานและกระแส

เงนิสดส�าหรับปีสิน้สดุวันเดียวกนัของบริษทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษัท ศุภาลัย จ�ากดั 

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่ม

บริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิตติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามทีร่ะบุในข้อก�าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้า

เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ทีม่นัียส�าคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการ

ตรวจสอบงบการเงนิส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงนิโดย

รวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 

งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า

ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงนิ ผลของวิธกีารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธกีารตรวจสอบส�าหรับเรือ่งเหล่านีด้้วย 

ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 24,617 ล้านบาท และ 23,506 ล้านบาท 

ในงบก�าไรขาดทนุรวมและงบก�าไรขาดทนุเฉพาะกจิการตามล�าดับ เน่ืองจากรายการดังกล่าวเป็นรายการทีม่สีาระส�าคญั
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อย่างมากต่องบการเงิน ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญต่อความถูกต้องของการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตาม

นโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

• ประเมนิและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุม่บริษทัทีเ่กีย่วข้องกบัวงจรรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์

โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการควบคุม ที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 

• สุ่มตัวอย่างรายการรายได้เพ่ือตรวจสอบสัญญาซ้ือขาย เอกสารประกอบรายการขาย และเอกสารการโอน

กรรมสิทธิ์ เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการ

รับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกรายโครงการและรายไตรมาสเพื่อ

ตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้เป็นจ�านวนเงินรวม 

16,981 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของหน้ีสินรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16,852 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 63 ของหน้ีสินรวม) ซึ่งเป็นบัญชีที่มีสาระส�าคัญ ภายใต้สัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไขทางการเงินบางประการ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และข้อ 21 หากกลุ่ม

บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกคืนเงินกู้/หุ้นกู้จากผู้ให้กู้ รวมถึง 

การจดัประเภทจากหน้ีสนิไม่หมนุเวียนเป็นหน้ีสนิหมนุเวียน ซ่ึงส่งผลต่อการด�าเนินงานต่อเนือ่งของกลุ่มบริษทัได้ ข้าพเจ้า

ได้อ่านสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ และท�าความเข้าใจและประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ 

ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ของฝ่ายบริหาร และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ ทั้งส่วนที่เป็นข้อก�าหนดทั่วไปและข้อก�าหนดทางการเงินซ่ึงรวมถึงการทดสอบ

การค�านวณอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้

พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ 

ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนน้ันมี

ความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่า

ข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอ่ืน

แสดงขดัต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส�าคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเทจ็จริงน้ัน ทัง้น้ี ข้าพเจ้าไม่พบว่ามเีรือ่งดังกล่าว

ที่ต้องรายงาน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า

งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการ

ที่ด�าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงาน

ต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผูมี้หน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรือข้อผดิพลาด และเสนอรายงาน

ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้

เป็นการรับประกนัว่าการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ

ส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ

การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 

ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง

เหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่

เกดิจากข้อผดิพลาด เน่ืองจากการทจุริตอาจเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจ

ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี การตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วัตถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุ

ภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ ทางบัญชี

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และสรุป

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ี
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อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 

หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเร่ืองต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม

ทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่นัียส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นัียส�าคญัในระบบการควบคุมภายใน 

หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ

ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอ่ืน ซ่ึงข้าพเจ้า

เช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดใน 

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน

รายงานของผูส้อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่

ยากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่สารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จาก

การสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

 กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2561

260 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)



บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  513,522,443  569,066,878  365,559,283  293,526,278 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  1,260,490,255  -  -  - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  22,589,040  19,442,225  2,055,551  2,222,836 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ 6  -  -  86,026,507  1,500,330 

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่ถึง

   กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ 6  -  -  551,218,391  192,348,000 

เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย  -  -  3,407,023  3,736,487 

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 9  49,509,866,449  46,409,679,237  47,075,154,242  43,787,366,800 

เงินมัดจำาค่าซื้อที่ดิน  295,294,644  202,956,613  295,294,644  202,956,613 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้าง  244,466,983  321,469,067  243,708,823  320,860,190 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  309,841,957  266,821,366  254,824,523  180,677,948 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  52,156,071,771  47,789,435,386  48,877,248,987  44,985,195,482 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน 10  25,477,150  25,936,200  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยสุทธิ

   จากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 6  -  -  -  404,532,613 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   และดอกเบี้ยค้างรับ 6  621,287,895  390,053,241  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  11  -  -  3,111,465,610  2,776,654,911 

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 12  1,047,343,942  824,618,923  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13  66,699,778  31,804,897  -  - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14  1,671,200  1,620,675  1,671,200  1,620,675 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 15  1,235,501,586  1,989,977,734  796,060,130  828,314,492 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16  413,932,765  439,496,618  261,050,446  273,792,507 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17  57,844,136  61,345,749  57,811,378  61,255,451 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26  52,167,890  100,329,708  34,625,445  83,992,069 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  23,803,982  24,972,667  22,229,383  23,547,337 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  3,545,730,324  3,890,156,412  4,284,913,592  4,453,710,055 

รวมสินทรัพย์  55,701,802,095  51,679,591,798  53,162,162,579  49,438,905,537 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

261รายงานประจำาปี 2560



บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 18  2,976,857,494  1,977,069,075  2,976,857,494  1,977,069,075 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 19  1,834,335,765  2,117,138,605  1,758,991,508  2,027,897,208 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

   ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 20  2,460,000,000  2,090,205,702  2,460,000,000  2,029,100,811 

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 21  4,699,343,487  4,398,960,514  4,699,343,487  4,398,960,514 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น  12,738,575  25,936,200  -  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและดอกเบี้ยค้างจ่าย 6  -  287,058,973  -  - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  730,559,964  406,531,616  645,048,882  389,418,567 

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  3,763,836,644  3,389,780,050  3,725,454,419  3,322,550,019 

เงินประกันผลงานการก่อสร้าง  489,555,770  576,257,582  466,502,026  534,083,235 

ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ 31.3  30,762,020  29,000,000  30,762,020  29,000,000 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  316,692,189  211,625,147  295,771,946  187,576,329 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  17,314,681,908  15,509,563,464  17,058,731,782  14,895,655,758 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสุทธิจากส่วนที่

   ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 20  128,998,214  1,741,585,974  -  1,540,069,675 

หุ้นกู้สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 21  9,692,297,930  10,691,433,071  9,692,297,930  10,691,433,071 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22  139,305,359  101,094,331  125,274,693  87,895,469 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26  43,634,561  19,130,678  -  - 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  2,493,946  4,758,361  2,493,946  4,758,361 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  10,006,730,010  12,558,002,415  9,820,066,569  12,324,156,576 

รวมหนี้สิน  27,321,411,918  28,067,565,879  26,878,798,351  27,219,812,334 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

262 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)



บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 2,145,691,561 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 25  2,145,691,561  1,770,000,000  2,145,691,561  1,770,000,000 

         (31 ธันวาคม 2559: หุ้นสามัญ 1,770,000,000 หุ้น 

            มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 

      หุ้นสามัญ 1,716,553,249 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,716,553,249  1,716,553,249  1,716,553,249  1,716,553,249 

ส่วนเกินทุน 

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  219,417,172  219,417,172  219,417,172  219,417,172 

   ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซ้ือคืน  453,211,503  453,211,503  391,745,272  391,745,272 

กำาไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 23  177,000,000  177,000,000  177,000,000  177,000,000  

   ยังไม่ได้จัดสรร  25,239,729,655  20,393,583,994  23,778,727,791  19,714,497,186 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  (123,599,436)  (14,178,637)  (79,256)  (119,676)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  27,682,312,143  22,945,587,281  26,283,364,228  22,219,093,203 

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มอีำานาจควบคุมของบริษทัย่อย  698,078,034  666,438,638  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  28,380,390,177  23,612,025,919  26,283,364,228  22,219,093,203 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  55,701,802,095  51,679,591,798  53,162,162,579  49,438,905,537 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

263รายงานประจำาปี 2560



บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  24,617,130,543  22,901,918,730  23,505,620,522  21,564,564,135 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ  402,740,094  433,825,581  172,855,757  159,855,159 

กำาไรจากการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 15  450,568,135  -  1,008,797  - 

รายได้อื่น  318,610,300  155,893,253  246,139,291  225,323,647 

รวมรายได้  25,789,049,072  23,491,637,564  23,925,624,367  21,949,742,941 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  15,215,784,903  14,196,548,726  14,504,831,968  13,371,648,966 

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ  228,062,948  261,985,774  78,642,590  73,378,993 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  1,722,989,364  1,417,487,808  1,647,731,977  1,340,002,357 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,199,045,296  1,118,675,324  1,048,794,768  936,076,401 

รวมค่าใช้จ่าย  18,365,882,511  16,994,697,632  17,280,001,303  15,721,106,717 

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ

   บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  7,423,166,561  6,496,939,932  6,645,623,064  6,228,636,224 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 12, 13  290,883,901  79,642,911  -  - 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  7,714,050,462  6,576,582,843  6,645,623,064  6,228,636,224 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (347,746,328)  (314,300,073)  (336,764,985)  (299,372,425)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  7,366,304,134  6,262,282,770  6,308,858,079  5,929,263,799 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26  (1,488,507,925)  (1,277,240,627)  (1,278,305,497)  (1,182,327,589)

กำาไรสำาหรับปี  5,877,796,209  4,985,042,143  5,030,552,582  4,746,936,210 

การแบ่งปันกำาไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  5,812,045,806  4,886,527,197  5,030,552,582  4,746,936,210 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

   ของบริษัทย่อย  65,750,403  98,514,946 

 5,877,796,209  4,985,042,143 

กำาไรต่อหุ้น 27

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  3.39  2.85  2.93  2.77 

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  3.25  2.85  2.81  2.77 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

264 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)



บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กำาไรสำาหรับปี  5,877,796,209  4,985,042,143  5,030,552,582  4,746,936,210 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

   งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  (76,847,203)  (56,094,709)  -  - 

ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลักทรัพย์เผื่อขาย  (33,006,413)  44,545  50,525  44,545 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26  103,371  (8,909)  (10,105)  (8,909)

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้  (109,750,245)  (56,059,073)  40,420  35,636 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 22  (27,296,636)  -  (27,777,773)  - 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26  5,459,328  -  5,555,555  - 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้  (21,837,308)  -  (22,222,218)  - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  (131,587,553)  (56,059,073)  (22,181,798)  35,636 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  5,746,208,656  4,928,983,070  5,008,370,784  4,746,971,846 

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  5,680,692,253  4,830,468,124  5,008,370,784  4,746,971,846 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

   ของบริษัทย่อย  65,516,403  98,514,946 

 5,746,208,656  4,928,983,070 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษี  7,366,304,134  6,262,282,770  6,308,858,079  5,929,263,799 

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสด

   รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  142,898,646  156,823,745  76,293,920  72,960,930 

   ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม  (290,883,901)  (79,642,911)  -  - 

   กำาไรจากการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (450,568,135)  -  (1,008,797)  - 

   กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (9,537,326)  (1,902,948)  (1,882,266)  (1,868,165)

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  -  -  60,349,082  36,262,142 

   โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ  (12,610,329)  (126,819)  -  (126,819)

   ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ (โอนกลับ)  1,762,020  (12,157,000)  1,762,020  (12,157,000)

   ค่าตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  6,036,568  6,171,013  6,036,568  6,171,013 

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  10,914,392  10,788,426  9,601,451  9,154,893 

   รายได้เงินปันผล  (1,393,300)  -  (32,474,139)  (64,247,190)

   ดอกเบี้ยรับ  (86,522,482)  (1,919,267)  (19,911,858)  (29,749,321)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  335,688,315  302,694,402  324,137,010  288,215,963 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  7,012,088,602  6,643,011,411  6,731,761,070  6,233,880,245 

สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  10,781,292  (8,460,862)  167,285  (2,222,836)

   ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย  (2,831,412,652)  (3,519,647,641)  (3,037,992,858)  (3,346,979,225)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (24,011,340)  25,398,366  (89,295,996)  (22,609,261)

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1,168,685  (2,089,555)  1,317,954  (2,314,306)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (278,907,764)  194,213,883  (257,230,468)  219,236,516 

   เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  374,056,594  (215,702,256)  402,904,400  (152,877,984)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  18,295,414  39,296,572  40,614,409  66,141,443 

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (2,264,415)  (5,033,724)  (2,264,415)  (4,420,922)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  4,279,794,416  3,150,986,194  3,789,981,381  2,987,833,670 

   จ่ายดอกเบี้ย  (547,095,906)  (607,283,802)  (536,896,137)  (589,847,235)

   จ่ายภาษีเงินได้  (1,120,596,375)  (1,168,483,225)  (967,763,108)  (1,117,456,379)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน  2,612,102,135  1,375,219,167  2,285,322,136  1,280,530,056 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ  12,796,141  896,058  12,360,375  20,867,362 

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น  (1,293,547,193)  -  -  - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกันเพิ่มขึ้น  -  (25,936,200)  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  -  (334,810,699)  (1,125,360,679)

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น  (42,801,587)  (342,683,181)  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)  -  -  (84,500,000)  232,650,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  (178,340,050)  (389,030,032)  (6,869,334)  - 

เงินปันผลรับ  57,465,798  -  32,474,139  64,247,190 

ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (1,726,596)  (8,035,814)  -  (684,452)

ซื้ออาคารและอุปกรณ์  (33,314,795)  (33,890,596)  (25,281,584)  (27,913,624)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (3,306,321)  (37,214,956)  (3,306,321)  (37,214,956)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  1,045,621,198  -  1,510,000  - 

เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  13,823,150  2,608,219  2,115,545  2,573,331 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (423,330,255)  (833,286,502)  (406,307,879)  (870,835,828)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
 การเงินลดลง  -  (15,274,647)  -  (14,905,789)

เงินสดรับเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน  3,851,077,729  2,665,256,351  3,851,077,729  2,665,256,351 

ชำาระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน  (2,900,000,000)  (2,200,000,000)  (2,900,000,000)  (2,200,000,000)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (287,000,000)  287,000,000  -  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น  -  25,936,200  -  - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  24,978,311,428  31,204,696,354  24,886,241,320  30,488,046,595 

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ  -  (330,000)  -  - 

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (26,239,489,935) (31,765,583,393) (25,995,411,806)  (30,749,576,109)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  3,695,211,264  1,997,309,140  3,695,211,264  1,997,309,140 

เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้  (4,400,000,000)  (1,200,000,000)  (4,400,000,000)  (1,200,000,000)

เงินปันผลจ่าย  (944,099,759)  (1,715,066,726)  (944,099,759)  (1,715,066,726)

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  (8,764,278)  -  -  - 

บริษทัยอ่ยจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่มี้สว่นได้เสยีท่ีไมมี่อำานาจ

   ควบคุมของบริษัทย่อย  (24,910,545)  (50,652,810)  -  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (2,279,664,096)  (766,709,531)  (1,806,981,252)  (728,936,538)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  35,347,781  (4,053,501)  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (55,544,435)  (228,830,367)  72,033,005  (319,242,310)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  569,066,878  797,897,245  293,526,278  612,768,588 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  513,522,443  569,066,878  365,559,283  293,526,278 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษทั ศภุาลยั จำากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบรษิทัมหาชนซึง่จดัต้ังและมภีมูลิำาเนาในประเทศไทย ธรุกจิหลักของ 

บริษทัฯคอืการพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ ทีอ่ยู่ตามทีจ่ดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี ่1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ 

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงนินีจั้ดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ำาหนดในพระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา

อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า 

“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดต้ังข้ึนใน 
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง

บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99 99

บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำากัด โรงแรมและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 82 82

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 57 56

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จำากัด บริหารจัดการโรงแรม ไทย 100 100

Supalai Philippines Incorporate ให้เช่าอาคารสำานักงาน1) ฟิลิปปินส์ 100 100

Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทต่างๆ สิงคโปร์ 100 100

1) ในระหว่างปี 2560 Supalai Philippines Incorporate ขายอาคารสำานักงานให้เช่าทั้งหมดแล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดต้ังข้ึนใน 
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.

Supalai Australia Holdings Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่างๆ ออสเตรเลีย 100 100

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Australia Holdings Pty Ltd

Supalai Rippleside Development Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่างๆ ออสเตรเลีย 100 100

Supalai Officer Development Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่างๆ ออสเตรเลีย 100 100

Supalai Greenvale Development Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่างๆ ออสเตรเลีย 100 100

ข) บริษทัฯจะถอืว่ามกีารควบคมุกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมสีทิธไิด้รับหรอืมส่ีวนได้

เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยสำาคัญต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมต้ังแต่วันท่ีบริษัทฯมีอำานาจในการ

ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) สนิทรัพย์และหน้ีสนิตามงบการเงนิของบริษัทย่อยซึง่จดัต้ังในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่าง

จากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจาก 

งบการเงินรวมนี้แล้ว

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม คือ จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย

ส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและ

ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3  เมือ่วันที ่14 มถินุายน 2559 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษัิทฯมมีติอนมุติัให้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd 

(บริษัทย่อย) ลงทุนในการร่วมการงานประเภทการดำาเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทย่อย

และผู้ร่วมดำาเนินงานอ่ืน (Other joint operators) บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และ

ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดำาเนินงานร่วมกนัตามส่วนของตนในงบการเงนิของบริษัทย่อย โดยมรีายละเอียด

ดังต่อไปนี้

271รายงานประจำาปี 2560



บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดต้ังข้ึนใน 
ประเทศ

ส่วนได้เสียในการ
ดำาเนินงานร่วมกัน

2560 2559

ร้อยละ ร้อยละ

Peet No 119 Pty Ltd พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ออสเตรเลีย 50 50

2.4 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมตามวิธี

ราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้

สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรับปรุงหรือจดัให้มขีึน้เพ่ือให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยคำาและคำาศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏบัิติ 

ทางการบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าว มาถอืปฏบัิตน้ีิไม่มผีลกระทบ

อย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับ

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวได้รบัการปรับปรุงหรอืจัดให้มข้ึีนเพ่ือให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 รายได้จากการขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุด รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำานวนเมื่อมีการโอน

กรรมสทิธิ ์กล่าวคอืเมือ่งานก่อสร้างเสรจ็ตามสญัญาและมกีารโอนกรรมสทิธิใ์ห้กบัผูซ้ือ้หลงัจากได้รบัชำาระ

จากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว
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ข) รายได้จากการให้เช่าและบริการ

 รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

 รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

ค) ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ง) เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

 ในการคำานวณหาต้นทุนขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน และหน่วยในอาคารชุด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำาการ

แบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี สภาพคล่องสูง 

ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืนแสดงมลูค่าตามจำานวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รับ บริษัทฯและบริษทัย่อยบันทกึค่าเผือ่หน้ี

สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.5 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ

ตำ่ากว่าซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้อง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.6 เงินลงทุน

ก)  เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์เผือ่ขายแสดงตามมลูค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของหลักทรัพย์

ดังกล่าวบันทึกในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำาหน่าย

หลักทรัพย์นั้นออกไป 

ข) เงินลงทนุในตราสารทนุทีไ่ม่อยูใ่นความต้องการของตลาดถอืเป็นเงนิลงทนุทัว่ไป ซึง่แสดงใน ราคาทนุสุทธิ

จากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) 
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ค) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

การด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)

 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำาการ

สุดท้ายของปี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน 

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบันทกึมลูค่าเริม่แรกของอสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทนุในราคาทนุซึง่รวมต้นทนุการทำา

รายการ หลังจากนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุน หักค่าเสื่อม

ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค่าเสือ่มราคาของอาคารและสำานักงานให้เช่าคำานวณจากราคาทนุโดยวิธเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดย

ประมาณ 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำานวณผลการ

ดำาเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทนุของสนิทรัพย์โดยวิธเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์

โดยประมาณดังนี้

อาคาร 20, 30 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5, 20 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน 3, 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
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 บรษิทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือ่จำาหน่ายสนิทรัพย์หรือคาดว่าจะ

ไม่ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืการจำาหน่ายสนิทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทนุ

จากการจำาหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทนุเมือ่บริษทัฯและบริษทัย่อยตัดรายการสนิทรัพย์

นั้นออกจากบัญชี

4.9  ต้นทุนการกู้ยืม

 ต้นทนุการกูย้มืของเงนิกูย้มืทีใ่ช้ในการจดัหาหรอืก่อสร้างสนิทรพัย์ทีต้่องใช้ระยะเวลานานในการทำาให้อยูใ่น

สภาพพร้อมใช้หรอืขาย ได้ถกูนำาไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์จนกว่าสนิทรัพย์นัน้จะอยูใ่นสภาพพร้อมที่

จะใช้ได้ตามทีมุ่ง่ประสงค์ ส่วนต้นทนุการกูย้มือ่ืนถอืเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่กดิรายการต้นทนุการกูย้มืประกอบ

ด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยจะบนัทึกต้นทุนเริม่แรกของคอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ได้มาด้วยราคาทุน และภายหลงั

การรับรู้รายการเร่ิมแรกคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อ

การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจำาหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปีอย่างมีระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว

เมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่าย

และวิธีการตัดจำาหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.11 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี

 ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้กูไ้ด้บนัทกึเป็นต้นทนุรอตัดบัญชีซ่ึงแสดงหกัจากมลูค่าหุน้กูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ

และทยอยตัดจำาหน่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุม

บริษัทฯและบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่

ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

 นอกจากนีบ้คุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบริษทัร่วมและบุคคลหรือกจิการทีม่สีทิธอิอกเสยีง

โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำาคัญ 

กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย
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4.13 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไป

ให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ทีเ่ช่าหรือมลูค่าปัจจุบันสุทธขิองจำานวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะตำา่กว่า ภาระ

ผกูพันตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบันทกึเป็นหนีส้นิระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบันทกึในส่วน

ของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคา

ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าดำาเนนิงาน จำานวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าดำาเนนิงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน

ของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.14 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน 

การดำาเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงิน

ที่ใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันทีเ่กดิรายการ สนิทรัพย์

และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ สนิทรัพย์ไม่มตัีวตนและสนิทรพัย์อ่ืนของบรษิทัฯและบริษทัย่อยหากมข้ีอบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ดังกล่าวอาจ

ด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรบัรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์มมีลูค่า

ตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน 

การขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าและโอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าในส่วนของ

กำาไรหรือขาดทุน

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทนพิเศษ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็น

ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่าย

สะสมและเงนิทีบ่ริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สนิทรัพย์ของกองทนุสำารองเล้ียงชีพได้แยก

ออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึง่บริษทัฯและบริษทัย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับ

พนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคำานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมิน

ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำาหรับโครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.17 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกจิไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผกูพนันัน้ และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนั

นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.18 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบันทกึภาษเีงนิได้ปัจจุบันตามจำานวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ 

โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดย

ใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสนิภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสยีภาษีทกุรายการ 

แต่รับรูส้นิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีสำาหรบัผลแตกต่างช่ัวคราวทีใ่ช้หกัภาษ ีรวมทัง้ ผลขาดทนุทางภาษี

ทียั่งไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่ริษทัฯและบริษทัย่อยจะมกีำาไรทางภาษใีนอนาคต

เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชทีกุวันสิน้รอบระยะ

เวลาทีร่ายงาน และจะทำาการปรับลดมลูค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯและ

บรษิทัย่อยจะไม่มกีำาไรทางภาษเีพยีงพอต่อการนำาสนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีทัง้หมดหรอืบางส่วนมา

ใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น

เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้

สินให้ผู้อ่ืน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) 

ณ วันทีวั่ดมลูค่า บริษทัฯและบรษิทัย่อยใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวัดมลูค่ายติุธรรม

ของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือ

ไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมลูค่ายติุธรรม

โดยใช้เทคนิคการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้ที่

เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่าง

ลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด

มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ

การในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่

แสดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจำานวน

ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

ค่าเผือ่ผลขาดทนุจากการลดมูลค่าของต้นทนุโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพือ่ขาย และอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุ

บรษิทัฯและบริษัทย่อยพิจารณาการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพฒันาอสังหารมิทรพัยเ์พือ่ขายและอสังหาริมทรพัย์

เพ่ือการลงทนุเมือ่พบว่าโครงการมมีลูค่ายตุธิรรมลดลงอย่างเป็นสาระสำาคญั ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิ

การด้อยค่าของโครงการบนพื้นฐานของรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผือ่ขายและเงนิลงทนุทัว่ไป เมือ่มลูค่ายติุธรรมของเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระสำาคญัและเป็น

ระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือ

เป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

การร่วมการงาน

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการกำาหนดประเภทของการร่วมการงาน โดยพิจารณาจากสิทธิและภาระผูกพันที่เกิด

จากการร่วมการงานน้ัน ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารพิจารณาว่ามีเงินลงทุนตามข้อตกลงในกิจการร่วมค้าแห่งหน่ึงท่ีเป็นการ

ร่วมการงานประเภทการดำาเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทย่อยและผู้ร่วมดำาเนินงานอื่น (Other 

joint operator) ตามข้อกำาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก

ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในการน้ีฝ่าย

บริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจทีเ่กีย่วข้องกบัการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเกีย่วเน่ืองกบัสนิทรัพย์น้ัน

การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว

ในการจดัประเภทส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ

ในการประมาณการการไถ่ถอนหลักประกนัและการจ่ายชำาระคืนเงนิกูย้มืตามเงือ่นไขและข้อกำาหนดทีร่ะบุในสญัญา

เงินกู้นั้นๆ
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรูส้นิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีสำาหรับผลแตกต่างช่ัวคราวทีใ่ช้หกัภาษแีละขาดทนุ

ทางภาษทีีไ่ม่ได้ใช้เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯและบริษทัย่อยจะมกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอที่

จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและ

บริษัทย่อยควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทาง

ภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึน้ตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้อง

อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ 

และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผล

ของคดีและประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ นโยบายการกำาหนดราคา

2560 2559 2560 2559

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - - 1 3 ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ - - 19 29 ร้อยละ 2.6 - 4.0 ต่อปี
(2559: ร้อยละ 4.0 - 4.5 ต่อปี)

ค่าบริหารจัดการอาคาร - - 3 3 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยรับ 61 1 - - ร้อยละ 12.0 ต่อปี
(2559: ร้อยละ 12.0 ต่อปี)

ดอกเบี้ยจ่าย 7 1 - - ร้อยละ 3.7 - 3.8 ต่อปี
(2559: ร้อยละ 3.6 - 3.8 ต่อปี)

ซื้อที่ดิน - 26 - 26 ราคาตามสัญญา

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 238 202 236 192 ใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อจากรายอื่น
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)

บริษัท ดูราฟลอร์ จำากัด 21,802 20,232 21,683 19,909

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน) 17,151 13,509 17,151 13,232

รวม 38,953 33,741 38,834 33,141

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและดอกเบ้ียค้างรับระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด 1,500 10,078 (11,578) -

บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำากัด - 169,367 (83,340) 86,027

1,500 179,445 (94,918) 86,027

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

Supalai Philippines Incorporate

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ 551,218 596,881

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ (551,218) (192,348)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยสุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี - 404,533
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การเปลีย่นแปลงของบัญชีเงนิกูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับแก่บรษัิทย่อยสำาหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2560 

มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง

ขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง

จากการแปลงค่า 
อัตราแลกเปลี่ยน 31 ธันวาคม 2560

Supalai Philippines Incorporate 596,881 17,993 (3,599) (60,057) 551,218

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น
ผลต่างจากการ

แปลงค่างบการเงิน 31 ธันวาคม 2560

Peet No. 1895 Pty Ltd 390,053 238,013 (6,778) 621,288

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 โดยมีกำาหนดชำาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และมีกำาหนดการรับ

ชำาระคืนเงินต้นภายในเดือนมิถุนายน 2567

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและดอกเบี้ยค้างจ่าย

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมจากกรรมการและดอกเบ้ียค้างจ่าย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2560

กรรมการ 287,059 16,996 (304,055) -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยวงเงิน

สินเชื่อสูงสุดที่ผู้กู้ได้จากธนาคารพาณิชย์ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยมีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถาม
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่

ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 173,833 178,572 153,040 148,792

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3,327 3,097 2,566 2,412

รวม 177,160 181,669 155,606 151,204

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินสด 144,253 91,166 130,140 84,858

เงินฝากธนาคาร 369,269 477,901 235,419 208,668

รวม 513,522 569,067 365,559 293,526

8. เงินลงทุนชั่วคราว 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2560 2559

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารทุน 55,467 -

พันธบัตรรัฐบาลของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 1,238,080 -

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ราคาทุน 1,293,547 -

หัก : ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (33,057) -

รวมเงินลงทุนชั่วคราว - มูลค่ายุติธรรม 1,260,490 -
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9. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ท่ีดิน 5,987,102 4,148,253 5,987,102 4,121,780

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหว่างพัฒนา 36,077,346 38,164,347 34,096,961 36,394,185

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพัฒนาแล้ว 7,452,155 4,116,426 6,995,828 3,276,138

รวม 49,516,603 46,429,026 47,079,891 43,792,103

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (6,737) (19,347) (4,737) (4,736)

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สุทธิ 49,509,866 46,409,679 47,075,154 43,787,367

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เพื่อขาย โดยคำานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของเงินกู้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุนของโครงการ  
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (ล้านบาท) 259 344 252 335

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 2.6 - 4.0 2.6 - 4.5 2.6 - 4.0 2.6 - 4.5

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นำาทีด่นิพร้อมสิง่ปลูกสร้างในโครงการไปจดจำานองไว้กบัธนาคารเพ่ือเป็นหลกัประกนั

เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม การออกหนังสือคำ้าประกัน และการอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 20,156 25,247 19,457 23,562

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน

ยอดคงเหลือดังกล่าวเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อย ซ่ึงได้นำาไปคำ้าประกันวงเงินสินเช่ือของกิจการ

ร่วมค้าแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยดังกล่าว
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท
ทุนเรียกชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

เงินปันผลที่
บริษัทฯ

รับระหว่างปี

2560 2559 2560 2559
2560 2559 2560 2559

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำากัด 335 335 99 99 331,325 331,325 - 64,247

บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำากัด 307 307 82 82 255,334 255,334 - -

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำากัด 192 192 57 56 173,010 164,267 32,470 -

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ 

 แมเนจเม้นท์ จำากัด 25 25 100 100 24,999 24,977 - -

Supalai Philippines Incorporate 600 600 100 100 432,328 432,328 - -

(ล้านฟิลิปปินส์เปโซ)

Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. 75 62 100 100 1,927,470 1,601,424 - -

(ล้านเหรียญสิงคโปร์)

รวม 3,144,466 2,809,655 32,470 64,247

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (33,000) (33,000)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 3,111,466 2,776,655

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติในเรื่องที่สำาคัญดังต่อไปนี้

ก) ให้บริษัทฯซื้อหุ้นของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำากัดจากผู้ถือหุ้นรายเดิมจำานวน 115,348 หุ้น 

ในราคาหุ้นละ 75.80 บาท รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ 8,743,378 บาท ซ่ึงทำาให้สัดส่วนการ

ถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.92 เป็นร้อยละ 56.52 บริษัทฯบันทึก

ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในราคาที่ตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ซื้อจำานวน 139,224 บาท ไว้

ภายใต้รายการ “ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในองค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ข) ให้บริษัทฯซื้อหุ้นของบริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จำากัดจากผู้ถือหุ้นรายเดิม จำานวน 

2,090 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ 20,900 บาท ซึ่งทำาให้สัดส่วนการ

ถือหุ้นของ บริษัทฯในบริษัทดังกล่าวเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 99.91 เป็นร้อยละ 99.99 บริษัทฯบันทึก

ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ซื้อจำานวน 6,856 บาท ไว้ภายใต้

รายการ “ส่วนเกนิทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงนิลงทนุในบริษทัย่อย” ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วน

ของผู้ถือหุ้น
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 ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มเติมใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. เป็นจำานวนเงิน

ประมาณ 326 ล้านบาทเพือ่ใช้สำาหรบัการลงทนุเพิม่เตมิในการร่วมค้าและการร่วมการงานในประเทศออสเตรเลยี 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 14 มิถุนายน 2559 13 กันยายน 2559 และ 

11 กรกฎาคม 2560

11.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมที่มีสาระสำาคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท

สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอำานาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำานาจควบคุม
ในบริษัทย่อยสะสม

กำาไรที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำานาจควบคุมใน

บริษัทย่อยในระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำานาจควบคุมใน

ระหว่างปี

2560 2559
2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท หาดใหญ่   
 นครินทร์ จำากัด 43 44 670 641 62 95 25 51

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมท่ีมีสาระสำาคัญ ซึ่งเป็นข้อมูล

ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำากัด

2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,187 1,157

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 473 499

หนี้สินหมุนเวียน 115 195

หนี้สินไม่หมุนเวียน 5 5

สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำากัด

2560 2559

รายได้ 712 928

กำาไร 143 215

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (1) -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 142 215
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สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำากัด

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 191 311

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (58) (6)

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (105) (291)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 28 14

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทย่อยและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

การร่วมค้า ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2560 2559
2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

The Satterley Officer 
Joint Venture

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 25 25 119,976 119,976 212,602 143,597

The Rippleside 
Development Joint 
Venture

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 218,241 187,668 165,210 155,782

The Satterley 
Greenvale Joint 
Venture

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 25 25 238,192 238,192 379,042 273,806

Fyansford 
Development Pty Ltd

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 271,833 259,604 290,490 251,434

รวม 848,242 805,440 1,047,344 824,619

 ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯมีการลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้าดังนี้

ก) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มเติมใน 

Supalai Rippleside Development Pty Ltd เป็นจำานวนเงินประมาณ 31 ล้านบาท เพื่อใช้สำาหรับการ

ลงทุนเพิ่มเติมใน The Rippleside Development Joint Venture
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ข) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มเติมใน 

Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. เป็นจำานวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท เพื่อใช้สำาหรับการลงทุน

เพิ่มเติมใน Fyansford Development Pty Ltd

12.2 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า

งบการเงินรวม

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างปี

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทย่อยรับ 
ในระหว่างปี

2560 2559 2560 2559 2560 2559

The Satterley Officer Joint   
 Venture 108,182 31,647 (4,055) (1,861) 35,122 -

The Rippleside Development  
 Joint Venture (18,777) (17,101) (2,368) (1,668) - -

The Satterley Greenvale Joint  
 Venture 133,361 41,277 (7,174) (2,926) 20,951 -

Fyansford Development Pty Ltd 31,911 (8,263) (5,084) 93 - -

รวม 254,677 47,560 (18,681) (6,362) 56,073 -

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำาคัญ

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

The Satterley 
Officer 

Joint Venture

The Rippleside 
Development 
Joint Venture

The Satterley 
Greenvale 

Development 
Joint Venture

Fyansford 
Development 

Pty Ltd

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,567 1,703 591 498 2,432 2,521 1,161 613

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19 3 254 - 21 16 3 4

หนี้สินหมุนเวียน (736) (1,132) (515) (186) (937) (1,442) (287) (50)

หนี้สินไม่หมุนเวียน - - - - - - (298) (67)

สินทรัพย์ - สุทธิ 850 574 330 312 1,516 1,095 579 500

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25 25 50 50 25 25 50 50

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของกิจการในการร่วมค้า 213 144 165 156 379 274 290 250
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สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

The Satterley 
Officer 

Joint Venture

The Rippleside 
Development 
Joint Venture

The Satterley 
Greenvale 

Development 
Joint Venture

Fyansford 
Development 

Pty Ltd

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

รายได้ 1,710 866 13 - 1,883 651 97 1

กำาไร (ขาดทุน) 433 126 (37) (34) 533 165 64 (16)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (16) (7) (5) (3) (29) (12) (10) -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 417 119 (42) (37) 504 153 54 (16)

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2560 2559 2560 2559 2560 2559

ร้อยละ ร้อยละ

Peet No. 1895 Pty Ltd พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 84 84 66,700 31,805

13.2 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินรวม

ส่วนแบ่งกำาไร 
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี

2560 2559 2560 2559

Peet No. 1895 Pty Ltd 36,207 32,083 (1,312) (362)
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13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท)

Peet No. 1895 Pty Ltd

2560 2559
สินทรัพย์หมุนเวียน 35 36

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,444 2,428

หนี้สินหมุนเวียน (1,063) (1,237)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (1,283) (1,163)

สินทรัพย์ - สุทธิ 133 64

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วม 67 32

สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

Peet No. 1895 Pty Ltd

2560 2559
รายได้ 992 632

กำาไร 73 65

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (3) (1)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 70 64

14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วน

2560 2559

สัดส่วน

2560 2559เงินลงทุน เงินลงทุน

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 500 500 500 500

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก 
 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (99) (149) (99) (149)

มูลค่ายุติธรรม 401 351 401 351

เงินลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จำากัด 0.54 2,270 2,270 0.54 2,270 2,270

บริษัท เซาท์เทอร์น ฮิลล์ จำากัด 0.22 1,500 1,500 - - -

รวม 3,770 3,770 2,270 2,270

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (2,500) (2,500) (1,000) (1,000)

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ 1,270 1,270 1,270 1,270

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 1,671 1,621 1,671 1,621
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15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและ
สำานักงานให้เช่า รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน 7,981 1,621,549 1,629,530

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (394,028) (394,028)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 1,227,521 1,235,502

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน 7,981 2,470,153 2,478,134

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (488,156) (488,156)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 1,981,997 1,989,978

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและ
สำานักงานให้เช่า รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน 7,981 1,156,226 1,164,207

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (368,147) (368,147)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 788,079 796,060

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน 7,981 1,156,926 1,164,907

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (336,593) (336,593)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 820,333 828,314
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 1,989,978 2,159,243 828,314 892,681

ซื้อเพิ่มระหว่างปี 1,727 8,036 - 684

จำาหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำาหน่าย (607,672) - (501) -

โอนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี - (33,042) - (33,042)

ค่าเสื่อมราคา (81,500) (98,942) (31,753) (32,009)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (67,031) (45,317) - -

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 1,235,502 1,989,978 796,060 828,314

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 บริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ได้ทำาสัญญาขายอาคารสำานักงานให้เช่า มูลค่า 1,620 

ล้านเปโซ ซึ่งบริษัทย่อยได้รับชำาระเงินแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 และบันทึกรับรู้กำาไรจากการขายอาคาร

สำานักงานให้เช่าดังกล่าวเป็นจำานวน 668 ล้านเปโซ (จำานวน 451 ล้านบาท) โดยแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก

ในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับปีปัจจุบัน

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ที่ดินรอการพัฒนา 18,300 13,500 18,300 13,500

ที่ดิน อาคารและสำานักงานให้เช่า 2,380,127 3,657,579 1,545,027 1,522,512

มูลค่ายุติธรรมประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดและวิธพีจิารณารายได้ ซ่ึงเป็นการวัดมลูค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ตามลำาดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาประกอบ

ด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาวและอัตรา การเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นำาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุไปจดจำานองไว้กบัธนาคารเพือ่เป็นหลักประกนัเงนิเบิก

เกินบัญชีและการออกหนังสือคำ้าประกันสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 23 24 8 8
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่ง ตัดค่าเสื่อม

ราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
 และค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 348 345 141 123

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำาที่ดินและอาคารไปจดจำานองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีสรุป

ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 2 4 1 2

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 77,795 74,489 76,961 73,655

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (19,951) (13,143) (19,150) (12,400)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 57,844 61,346 57,811 61,255

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 61,346 28,829 61,255 28,655

ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3,306 37,215 3,306 37,215

ค่าตัดจำาหน่าย (6,808) (4,698) (6,750) (4,615)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 57,844 61,346 57,811 61,255
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18. เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,977,069

บวก: ออกตั๋วแลกเงิน 3,900,000

หัก:  จ่ายคืนตั๋วแลกเงิน (2,900,000)

บวก: ตัดจำาหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า 48,710

หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้ารอตัดบัญชี (48,922)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,976,857

ตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ถึง 1.82 ต่อปี และไม่มีหลักทรัพย์คำ้าประกัน ตั๋วแลกเงิน

ดังกล่าวจะครบกำาหนดไถ่ถอนในระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

   (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เจ้าหนี้การค้า 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 38,953 33,741 38,834 33,141

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,423,453 1,716,452 1,394,826 1,670,546

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 371,930 366,946 325,332 324,210

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,834,336 2,117,139 1,758,992 2,027,897

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 2,588,998 3,831,792 2,460,000 3,569,171

หัก ส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี (2,460,000) (2,090,206) (2,460,000) (2,029,101)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 128,998 1,741,586 - 1,540,070
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงนิกูย้มืระยะยาวสำาหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มรีายละเอียดดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ยอดคงเหลือต้นปี 3,831,792 4,392,679 3,569,171 3,830,700

บวก กู้เพ่ิม 24,978,311 31,204,696 24,886,241 30,488,047

หัก จ่ายคืนเงินกู้ (26,239,490) (31,765,583) (25,995,412) (30,749,576)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 18,385 - - -

ยอดคงเหลือปลายปี 2,588,998 3,831,792 2,460,000 3,569,171

เงินกู้ยืมเหล่านี้คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นตำ่าของธนาคาร (MLR) อัตราดอกเบี้ย 

MMR หรืออัตราดอกเบีย้ BIBOR โดยมเีงือ่นไขการชำาระคืนร้อยละ 70 ของราคาขายโดยไม่ตำา่กว่าจำานวนทีธ่นาคาร

กำาหนด เมื่อมีการไถ่ถอนโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด 

เงนิกูยื้มของบริษทัฯและบริษทัย่อยคำา้ประกนัโดยการจดจำานองทีดิ่นพร้อมสิง่ปลูกสร้างทีม่อียูแ่ละจะมใีนภายหน้า

ในโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

สญัญาเงนิกูย้มืส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏบัิติและข้อจำากดัทีบ่ริษทัฯและบริษทัย่อยต้องถือปฏบิติับางประการตามทีร่ะบุ

ในสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล การดำารงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

วงเงินกู้ยืมระยะยาวท่ียังมิได้เบิกใช้ 25,349 24,761 24,805 24,405
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ภายใต้สัญญาหุ้นกู้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

22. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 101,094 90,306 87,895 78,741

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน :

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 9,009 8,571 7,543 7,223

ต้นทุนดอกเบี้ย 2,370 2,217 2,058 1,931

ต้นทุนบริการในอดีต (465) - - -

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
 คณิตศาสตร์ประกันภัย

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ 
   ด้านประชากรศาสตร์ 14,016 - 13,898 -

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ 
   ทางการเงิน  121 - - -

  ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 13,160 - 13,881 -

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 139,305 101,094 125,275 87,895

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้เช่าและบริการ 3,750 3,515 3,011 2,831

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 7,164 7,273 6,590 6,324

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 10,914 10,788 9,601 9,155
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บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวน

ประมาณ 33 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำานวน 32 ล้านบาท) (2559: 5 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: 4 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณ 10 ปี (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 10 ปี) (2559: 9 ปี งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 9 ปี)

สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 3 3 3 3

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5 - 7 5 - 7 7 7

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน 
 (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)

0 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 40

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5

อัตราคิดลด (7) 8 (6) 7

อัตราการขึ้นเงินเดือน 7 (7) 7 (6)

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5

อัตราคิดลด (5) 5 (4) 4

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5 (5) 5 (4)

23. สำารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไร

สทุธปิระจำาปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสทุธปิระจำาปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองน้ีจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าว

ไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี 18,324 18,227 17,793 17,228

การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนา 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (3,100) (4,032) (3,288) (3,856)

เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น 602 628 492 509

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 143 157 76 73

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 711 580 693 552

ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 990 836 955 788

25. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติในเรื่องสำาคัญดังต่อไปนี้

ก) ให้บริษัทฯลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำานวน 53,446,751 บาท จากทุนจดทะเบียนจำานวน 

1,770,000,000 บาท (หุน้สามญั 1,770,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จำานวน 

1,716,553,249 บาท (หุ้นสามัญ 1,716,553,249 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยัง 

ไม่ได้จำาหน่ายจำานวน 53,446,751 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯได้ดำาเนินการจดทะเบียน

ลดทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

ข) ให้บริษัทฯเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำานวน 429,138,312 บาท จากทุนจดทะเบียนจำานวน 

1,716,553,249 บาท (หุน้สามญั 1,716,553,249 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จำานวน 

2,145,691,561 บาท (หุ้นสามัญ 2,145,691,561 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม

ทนุใหม่จำานวน 429,138,312 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท เพือ่รองรับการใช้สทิธขิองใบสำาคัญแสดงสทิธิ

ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 4 (SPALI-W4) บริษัทฯได้ดำาเนินการ จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

ค) ให้บริษทัฯออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯครัง้ที ่4 (SPALI-W4) จำานวนไม่เกนิ 

429,138,312 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิด

มูลค่า ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 บริษัทฯได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจำานวน 

429,135,954 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว ใบสำาคัญแสดงสิทธิมีอายุการใช้สิทธิ 1 ปี สามารถใช้

สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกสามเดือนนับจากวันที่ใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิครั้งแรก โดยกำาหนดการใช้สิทธิ

วันแรกและวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 19 มกราคม 2561 และ 19 ตุลาคม 2561 ตามลำาดับ ใบสำาคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้นซึ่งมีราคาตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 

4 บาทต่อหุ้น
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เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 มีการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิจำานวน 141,032,584 หน่วย โดยจัดสรรเป็น

หุ้นสามญัใหม่จำานวน 141,032,584 หุน้ ซึง่บริษัทฯได้ดำาเนินการจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวง

พาณชิย์ จากทนุจดเบียนและเรยีกชำาระแล้วจำานวน 1,716,553,249 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนและเรยีกชำาระแล้ว

จำานวน 1,857,585,833 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

26. ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 1,410,281 1,155,701 1,223,362 1,095,879

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน (1) (1,492) 31 (1,492)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
 ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 78,228 123,032 54,912 87,941

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน 1,488,508 1,277,241 1,278,305 1,182,328

จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร ์
 ประกันภัย (5,459) - (5,556) -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำาไร (ขาดทุน)  
 จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (103) 9 10 9

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไร 
 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (5,562) 9 (5,546) 9
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รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 7,366,304 6,262,283 6,308,858 5,929,264

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 17, 20, 30 ร้อยละ 17, 20, 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 คูณอัตราภาษี 1,516,156 1,238,263 1,261,772 1,185,853

ผลกระทบจากการกลับรายการผลแตกต่าง
 ชั่วคราวที่รับรู้ในอดีต - 18,200 - -

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
 ของปีก่อน (1) (1,492) 31 (1,492)

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:

รายได้ที่ต้องรับรู้ภาษีเพิ่มเติม 23,643 7,811 23,643 7,811

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี (140) - (6,495) (12,849)

ค่าใช้จ่ายที่สามารถนำามาหักภาษีเพิ่มเติมได้ (1,451) (264) (1,449) (206)

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำามาหักภาษีได้ 1,608 1,885 1,535 1,761

ผลขาดทุน (กำาไร) สำาหรับปีของบริษัทย่อย 
 ที่ไม่ได้รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (52,900) 8,990 - -

อื่นๆ 1,593 3,848 (732) 1,450

รวม (27,647) 22,270 16,502 (2,033)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไร
ขาดทุน 1,488,508 1,277,241 1,278,305 1,182,328
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ

ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า 112 - - -

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ 1,347 3,869 947 947

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 6,600 6,600

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น 500 500 200 200

ส่วนตำ่ากว่าจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน 
 หลักทรัพย์เผื่อขาย

133 30 20 30

รายได้รับล่วงหน้า 1,942 62,072 1,942 59,343

ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ 6,152 5,800 6,152 5,800

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 27,861 20,219 25,055 17,579

ขาดทุนสะสมยกมา 17,141 11,076 - -

ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน 3,271 3,271 - -

รายได้ค่าเช่า (1,501) - - -

ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้ารอตัดบัญชี (4,619) (4,586) (4,619) (4,586)

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (1,672) (1,921) (1,672) (1,921)

กำาไรของหน่วยงานในต่างประเทศที่ยังไม่ได้นำาส่ง (42,134) (19,131) - -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 8,533 81,199 34,625 83,992

โดยแสดงเป็น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 52,168 100,330 34,625 83,992

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (43,635) (19,131) - -

รวม 8,533 81,199 34,625 83,992

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้จำานวน 16 ล้านบาท (2559: 40 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

เน่ืองจากบรษัิทฯพิจารณาแล้วเหน็ว่าบรษิทัย่อยอาจไม่มกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอทีจ่ะนำาผลแตกต่างช่ัวคราว

และผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
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27. กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำาไรต่อหุน้ปรับลดคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน) 

ด้วยผลรวมของจำานวนถัวเฉล่ียถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับจำานวนถัวเฉล่ียถ่วงนำ้าหนักของ

หุน้สามญัทีบ่ริษทัฯอาจต้องออกเพือ่แปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรับลดทัง้สิน้ให้เป็นหุน้สามญั โดยสมมตว่ิาได้มกีาร

แปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำานวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม

กำาไรสำาหรับปี
จำานวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก กำาไรต่อหุ้น

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 5,812,046 4,886,527 1,716,553 1,716,553 3.39 2.85

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่
  ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิม - - 71,567 -

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

กำาไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการ
 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำาคัญแสดงสิทธิ 5,812,046 4,886,527 1,788,120 1,716,553 3.25 2.85

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำาไรสำาหรับปี
จำานวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก กำาไรต่อหุ้น

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 5,030,553 4,746,936 1,716,553 1,716,553 2.93 2.77

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้
 กับผู้ถือหุ้นเดิม - - 71,567 -

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

กำาไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการ
 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำาคัญแสดงสิทธิ 5,030,553 4,746,936 1,788,120 1,716,553 2.81 2.77
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำาหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

2560 2559

รายได้จากลูกค้าภายนอก 

ประเทศไทย 24,792 23,252

ออสเตรเลีย 173 -

ฟิลิปปินส์ 55 84

รวม 25,020 23,336

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

ประเทศไทย 1,572 1,517

ออสเตรเลีย 1,922 1,572

ฟิลิปปินส์ - 701

รวม 3,494 3,790

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2560 และ 2559 บริษทัฯและบรษิทัย่อยไม่มรีายได้จากลูกค้ารายใดทีม่มีลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่า ร้อยละ 10 

ของรายได้ของกิจการ

29. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา

ร้อยละ 3 - 10 (2559: ร้อยละ 3 - 10) ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์

จดัการกองทนุกสกิรไทย จำากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานน้ันออกจากงานตามระเบยีบว่าด้วยกองทนุ

ของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวน 22 ล้านบาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำานวน 21 ล้านบาท) (2559: 19 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 18 ล้านบาท)
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30. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เมื่อวันที่ เงินปันผลจ่าย
เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลประจำาปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 21 เมษายน 2560 944,100 0.55

รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2560 944,100 0.55

เงินปันผลประจำาปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 22 เมษายน 2559 858,133 0.50

เงินปันผลระหว่างกาล สำาหรับปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9 สิงหาคม 2559 858,202 0.50

รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2559 1,716,335 1.00

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สัญญาก่อสร้างโครงการ 5,489 7,223 5,380 7,093

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 2,477 1,657 2,477 1,657

31.2 การคำ้าประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคำ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร

ในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยคงเหลืออยู่ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

หนังสือคำ้าประกันระบบสาธารณูปโภค 970 1,139 878 1,056

หนังสือคำ้าประกันเจ้าหนี้การค้า 22 22 22 22

หนังสือคำ้าประกันการกู้ยืมเงิน 13 26 13 26

1,005 1,187 913 1,104
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31.3 คดีฟ้องร้อง

ก) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ศาลแพ่งธนบุรีได้อ่านคำาพิพากษาของศาลฎีกา ผลปรากฏว่าศาลฎีกาได้ 

มีคำาพิพากษาให้บริษัทฯและจำาเลยร่วมดำาเนินการร้ือกำาแพงปิดกั้นทางพิพาทและจดทะเบียนภาระ 

จำายอมในพ้ืนทีพิ่พาทดังกล่าว หากไม่สามารถจดภาระจำายอมและไม่ร้ือถอนกำาแพงทีปิ่ดกัน้ทางพพิาท 

ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำานวนเงินประมาณ 14 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ 

31 ล้านบาท บริษัทฯได้เคยบันทึกสำารองเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวไว้แล้วจำานวน 

29 ล้านบาท บริษทัฯจงึบันทกึรายการประมาณความเสยีหายเพิม่จำานวน 2 ล้านบาท ในส่วนของกำาไร

หรือขาดทุนสำาหรับปีปัจจุบัน

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯถูกฟ้องร้องในคดีต่างๆ เกี่ยวกับการผิดสัญญา การเลิกสัญญา 

การเรียกเงินคืน และค่าเสียหาย ซึ่งมีทุนทรัพย์รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ 88 ล้านบาท และคดียัง

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม 

ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าบริษัทฯจะไม่ได้รับผลเสียหายจาก

คดีฟ้องร้องดังกล่าว

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

- เงินลงทุนชั่วคราว - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ

- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - หุ้นกู้

บริษทัฯและบริษทัย่อยมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบายในการบริหาร

ความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษทัฯและบริษทัย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สินเชือ่ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลกูหนีก้ารค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงนิให้กูย้มื

ระยะส้ันแก่บริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเสี่ยงนี้โดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและ

บริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อ

ของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มกีารกระจกุตัวเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมฐีานของลูกค้าทีห่ลากหลาย
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และมีอยู่จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ

มูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมระยะยาว

แก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่สำาคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน 

เงินลงทุนช่ัวคราว เจ้าหน้ีต๋ัวแลกเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบ้ีย สินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซึ่ง

ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภท

อัตราดอกเบีย้ และสำาหรบัสนิทรัพย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีม่อัีตราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวันทีค่รบ

กำาหนดได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย

ที่แท้จริงต่อปี
ภายใน 

1 ปี
ภายใน
2 - 5 ปี

มากกว่า 
5 ปี

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด - - - 256 258 514 0.10 - 0.40

เงินลงทุนชั่วคราว 1,205 - - - 55 1,260 3.63 - 8.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 23 23 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้า
ประกัน - - - 25 - 25 2.43

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ
 ที่เกี่ยวข้องกัน - - 621 - - 621 12.00

1,205 - 621 281 336 2,443

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 2,977 - - - - 2,977 หมายเหตุ 18

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 1,834 1,834 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - - - 13 - 13 2.43

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - - 2,589 - 2,589 หมายเหตุ 20

หุ้นกู้ 4,700 9,692 - - - 14,392 หมายเหตุ 21

7,677 9,692 - 2,602 1,834 26,505
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย

ที่แท้จริงต่อปี
ภายใน 

1 ปี
ภายใน
2 - 5 ปี

มากกว่า 
5 ปี

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

- - - 346 223 569 0.10 - 1.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 19 19 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้า
ประกัน - - - 26 - 26 1.88

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ
 ที่เกี่ยวข้องกัน - - 390 - - 390 12.00

- - 390 372 242 1,004

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 1,977 - - - - 1,977 หมายเหตุ 18

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 2,117 2,117 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - - - 26 - 26 1.88

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ - - - 287 - 287 หมายเหตุ 6

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - - 3,832 - 3,832 หมายเหตุ 20

หุ้นกู้ 4,399 10,691 - - - 15,090 หมายเหตุ 21

6,376 10,691 - 4,145 2,117 23,329

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ยที่

แท้จริงต่อปี
ภายใน

1 ปี
ภายใน
2 - 5 ปี

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า  
 เงินสด - - 182 184 366 0.37 - 0.40

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 2 2 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - 86 - 86 2.55 - 3.75

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - - 551 - 551 2.55 - 4.01

- - 819 186 1,005
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ยที่

แท้จริงต่อปี
ภายใน

1 ปี
ภายใน
2 - 5 ปี

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 2,977 - - - 2,977 หมายเหตุ 18

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,759 1,759 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 2,460 - 2,460 หมายเหตุ 20

หุ้นกู้ 4,700 9,692 - - 14,392 หมายเหตุ 21

7,677 9,692 2,460 1,759 21,588

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ยที่

แท้จริงต่อปี
ภายใน

1 ปี
ภายใน
2 - 5 ปี

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด - - 98 196 294 0.10 - 1.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 2 2 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - 2 - 2 4.00 - 4.01

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - - 597 - 597 4.00 - 4.01

- - 697 198 895

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 1,977 - - - 1,977 หมายเหตุ 18

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 2,028 2,028 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 3,569 - 3,569 หมายเหตุ 20

หุ้นกู้ 4,399 10,691 - - 15,090 หมายเหตุ 21

6,376 10,691 3,569 2,028 22,664
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษทัฯมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียนทีส่ำาคัญอันเกีย่วเน่ืองจากการให้กูย้มืเงนิเป็นเงนิตราต่างประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

2560 2559 2560 2559

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ฟิลิปปินส์เปโซ 860 838 0.6556 0.7248

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืม

และเงินกู้ยืมมีอตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิใกล้เคยีงกบัมลูค่าตามบัญชีทีแ่สดงในงบการเงนิยกเว้นรายการดังต่อไปน้ี

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงิน

หุ้นกู้ 14,400 14,585 15,100 15,277

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงนิทีจ่ะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสัน้ ได้แก่ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเจ้าหนี้

ตั๋วแลกเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) มลูค่ายตุธิรรมของเงนิให้กูย้มืระยะยาวและแก่บริษทัย่อยและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัคดิดอกเบ้ียในอัตรา

ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน

ค) เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดง มูลค่า

ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ง) หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตราสารหน้ีไทย ซึ่งเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมระดับ 2 ตามลำาดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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33. การบริหารจัดการทุน 

วัตถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุทีส่ำาคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยคอืการจดัให้มซึีง่โครงสร้าง ทางการเงนิที่

เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.96:1 1.19:1 1.02:1 1.23:1

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
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รัชโยธิน-พหลโยธิน 32

ศุภาลัย แกรนด์ 
ทาวเวอร์ 

ศุภาลัย พาร์ควิลล์  
ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท 
พระราม 8

ศุภาลัย พรีมา วิลล่า 
พหลโยธิน 50

ศุภาลัย เบลล่า  
พัทยา

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท  
ชลบุรี

ศุภาลัย เบลล่า  
ระยอง

ศุภาลัย วิสต้า 
 ศรีราชา-แยกท่าเรือ

แหลมฉบัง

ศุภาลัย พาร์ควิลล์  
ระยอง

ศุภาลัย มอนเต้ IIศุภาลัย พาร์ควิลล์ 
ศรีราชา

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท  
ระยอง

ศุภาลัย มอนเต้  
@เวียง เชียงใหม่

ศุภาลัย วิลล์  
ชลบุรี

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
ระยอง

ศุภาลัย เบลล่า  
เกาะแก้ว ภูเก็ต

ศุภาลัย เบลล่า 
สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย รอยัล ริเวอร์ 
ขอนแก่น

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ 
นครศรีธรรมราช

ศุภาลัย โมด้า  
แอร์พอร์ต ขอนแก่น

ศุภาลัย พรีโม่  
กู้กู ภูเก็ต

ศุภาลัย เบลล่า 
นครศรีธรรมราช

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ 
ศรีจันทร์ ขอนแก่น

ศุภาลัย วิลล์  
สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย พรีโม่ 
นครศรีธรรมราช

ศุภาลัย ลอฟท์  
แจ้งวัฒนะ

ศุภาลัย คิวท์  
รัชโยธิน-พหลโยธิน 34

ศุภาลัย ปาร์ค  
สถานีตลาดพลู

ศุภาลัย ลอฟท์  
สถานีแคราย

ศุภาลัย วิสต้า  
ห้าแยกปากเกร็ด

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท  
สถานีพระนั่งเกล้า 

-เจ้าพระยา

ศุภาลัย ลอฟท์  
สถานีตลาดพลู

ศุภาลัย วิสต้า  
แยกติวานนท์

ศุภาลัย ปาร์ค  
รัชวิภา

ศุภาลัย ลอฟท์  
สถานีแยกไฟฉาย

ศุภาลัย ปาร์ค  
ศรีนครินทร์

ศุภาลัย พรีโม่  
นครอินทร์-พระราม 5 

โนโว วิลล์  
ลำาลูกกา คลอง 2

ศุภาลัย เบลล่า  
วงแหวน-ลำาลูกกา 

คลอง 6

ศุภาลัย พาร์ควิลล์  
ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ

ศุภาลัย เบลล่า  
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี

ศุภาลัย วิลล์  
เทพประสิทธิ์ 8

ศุภาลัย พรีโม่  
วงแหวน 

 ปิ่นเกล้า-พระราม 5

โนโว วิลล์  
วงแหวน-ลำาลูกกา 

คลอง 5

ศุภาลัย มาเรย์  
@พัทยา

โนโว วิลล์  
วงแหวน-บางใหญ่

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
กรุงเทพ-ปทุมธานี

ศุภาลัย โมด้า 
อุบลราชธานี

ศุภาลัย วิลล์  
นครราชสีมา

ศุภาลัย ลากูน คอนโดศุภาลัย พรีโม่ 
อุบลราชธานี

ศุภาลัย วิสต้า  
ภูเก็ต

ศุภาลัย วิลล์  
ภูเก็ต

ศุภาลัย เบลล่า 
อุบลราชธานี

ศุภาลัย เบลล่า 
นครราชสีมา

ศุภาลัย เอสเซ้นส์  
ภูเก็ต

โนโว วิลล์ สุรนารี 
นครราชสีมา 

ศุภาลัย ลากูน  
ภูเก็ต

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
ประชาอุทิศ–สุขสวัสด์ิ

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
วงแหวน-ลำาลูกกา 

คลอง 3

ศุภาลัย วิลล์  
รังสิต คลอง 2

ศุภาลัย ไพร์ด  
บางนา-ลาดกระบัง

ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน  
ปิ่นเกล้า-นครอินทร์

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
รังสิต คลอง 2

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
สุวรรณภูมิ

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
วงแหวน-ลำาลูกกา 

คลอง 5

ศุภาลัย วิลล์  
วงแหวน-ลำาลูกกา 

คลอง 5

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ 

-มอเตอร์เวย์

ศุภาลัย วิลล์  
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
วงแหวน-สันกำาแพง 

เชียงใหม่

 ศุภาลัย พรีโม่  
มหิดล เชียงใหม่

ศุภาลัย เบลล่า  
อุดรธานี

ศุภาลัย มอนเต้ บิซ 
เชียงใหม่ 

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
อุดรธานี

ศุภาลัย วิลล์  
อุบลราชธานี

ศุภาลัย โมด้า  
เชียงใหม่

ศุภาลัย พาร์ควิลล์  
นิตโย อุดรธานี

โนโว วิลล์  
อุดรธานี

ศุภาลัย เบลล่า  
เชียงใหม่

ศุภาลัย วิลล์  
มิตรภาพ-บ้านจั่น 

อุดรธานี

โนโว วิลล์  
แอร์พอร์ต ขอนแก่น

ปาล์ม สปริงส์ 9  
@กาญจนวณิชย์ 

-แยกโปะหมอ-บ้านพร ุ 
จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ ไพร์ม  
@แยกสนามบิน  

จ.สงขลา

ซิตี้ รีสอร์ท  
ภาสว่าง-เพชรเกษม 

จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 11  
@ชัยชนะสงคราม 

-สนามบิน จ.สงขลา

โรงแรมศุภาลัย  
รีสอร์ท แอนด์ สปา  

ภูเก็ต

อาเซี่ยน ซิตี้ รีสอร์ท  
@กาญจนวณิชย์ 

จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 10 
 @กาญจนวณิชย์ 

-พรุค้างคาว-ญ.ว.2  
จ.สงขลา

โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก  
รีสอร์ท แอนด์ สปา 

จ.สระบุรี

ปาล์ม สปริงส์  
แกรนด์ วิลล์  

@แยกสนามบินใน 
จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 12  
@กาญจนวณิชย์ 

-บ้านพรุ จ.สงขลา






